Momentán
A Vasvári Pál Gimnázium Diáklapja

3.évfolyam, 1.szám
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Szerkesztőségben…iskolában – elkezdődött az új tanév!
Kovács Ágnes igazgatónőt ezúttal az első szám Momentán témájáról, a pályaválasztásról
kérdeztük.
- Ami a legfontosabb tanácsom, hogy minél előbb
válasszátok ki legalább továbbtanulásotok fő irányát.
Legyen a döntés reális, képességeteknek,
érdeklődéseteknek megfelelő.
Bárhogyan választotok is, egy biztos: nyelvtudásra
szükségetek lesz, mint ahogyan korszerű informatikai
ismeretre is. Mindezek megszerzésében igyekszünk
segíteni benneteket.
A másik, amit tartsatok szem előtt, hogy emelt szintű
érettségi vizsgára is szükség van, szerencsére évrőlévre többen választjátok ezt a vizsgatípust és az emelt
szintű előkészítő csoportokat.
Végül pedig az utolsó jó tanács: céltudatosság kell
sikerhez, s az, hogy az esetleges kudarcokon is túl
tudjatok lépni.

Új tanév- új Momentán
A Momentán vállalkozó kedvének újabb bizonyítékaként nyomdába vittük a lapot. Így nyertünk
két színes oldalt, s nagyon bízunk benne, hogy Ti, Kedves Olvasók elkapkodjátok majd a
nyomdából kikerülő sok-sok új példányt.
Az idei első szám Momentán-témája a pályaválasztás, s erről a fontos döntésről a
szerkesztőségnek Csengeri Fanni egyik elgondolkodtató írása jutott eszébe…

Csengeri Fanni: Kincskeresés térkép nélkül...
Van az a nyavalyás érzés, amiről már megint nem
tudom, hogy micsoda. Megfogalmazhatatlan. Olyan
semmilyen, haszontalan. Mintha hiányozna valami,
mintha egész életedben keresnél valamit, miközben azt
sem tudod, mi az...

élni nélküle. Csak valami mégis arra késztet, hogy
keressem. Valami nem engedi, hogy feladjam. Ha nem
is találom meg, akkor is keresni fogom. Milyen
messze lehet vajon tőlem? És honnan kellene tudnom,
hol van?! És ha meg is találnám... hogyan ásom ki? Ha
már ott tartanék, egy ásót könnyebb lenne szerezni, azt
hiszem...

Kincskeresés. Csak rosszabb. Nincs térképem. Azzal
legalább mennék valamire. Már valahol a dzsungel
közepén lehetek, úgy eltévedtem. Itt biztosan nincs
kincs elásva. Csak előre egyenesen, olykor balra, vagy
jobbra. De minden változatlan, a sűrű erdő ellep
mindent. Még ásó sincs nálam, ha meg is találnám az
elásott kincsem helyét. Csak törtetek előre céltalanul, a
levelek az arcomba vágódnak, néha el is botlom egyegy gyökérben. Sehol sincs egy piros X-el jelölt hely,
ami a hiányzó valamit jelezné. A földet nézem végig,
de mindenhol csak lehullott levelek, és gyökerek.
Minek nekem az a kincs?! Nem mintha nem tudnék

Lehet, hogy már rég elmentem mellette, lehet, hogy
most is itt van a szemem előtt. Csak nem tudom, mit
keresek. Nehéz megtalálni valamit, és értékelni azt, ha
nem tudod, mire is van szükséged. Biztosan tudni
fogom, ha megtaláltam. Vagy talán majd az a dolog
talál meg engem. Akkor majd biztosan jobban meg
fogom tudni fogalmazni, miért ez az egész
kincskeresés... Talán egyszer szavakba tudom majd
önteni, hogy mi ez az érzés.
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Ki kicsoda a VPG-ben? - avagy bemutatjuk a gimnázium új tanárait
A tanári hivatástól a kiengesztelő édességekig….minden kiderül a gimnázium új
tanárairól. Olvasd el, mit válaszoltak tanáraink a Momentán kérdéseire, majd teszteld,
mennyire vagy jó emberismerő!

Szabóné Varga Julianna

Garai Zsófia

Tanárnő miért éppen a tanári pályát választotta?
Már gyermekkoromban is közel állt hozzám a matematika
és a fizika tantárgy is ezért is kerestem ilyen pályát,
középiskolákban is gyakran segítettem.

Miért választotta a tanári pályát?
- Szeretek fiatalos közegben mozogni, már egyetemi
tanulmányaim alatt világos volt, hogy szívesen tanítok. A
nyelvtanulás folyamán a tanítás módszertan és a nyelvészet
állt a legközelebb hozzám. Szerencsésnek érzem magam,
hogy azt csinálom, amit szeretek.

Mióta és mit tanít?
1980 óta tanítok. A Vasváriban jelenleg matematikát és
informatikát tanítok, de egyébként fizikát is.

Mit tanít és mióta ?
- Angolt és németet, de itt a Vasváriban csak németet.
Nyelviskolában 4 évig tanítottam, illetve magántanárként is
4 éve tanítok.

Miért éppen a Vasvári Pál Gimnáziumot választotta?
Már tanítottam itt régen, ezért nagyon szívesen jöttem
vissza, mindig is kedveltem ezt az iskolai pezsgő életet.
Szerintem az ide járó diákok szépek, csinosak és okosak.

Miért választotta éppen a Vasvári Pál gimnáziumot?
- Örültem annak, hogy egy belvárosi jó gimnáziumban
taníthatok. Ez egy szakmai fejlődést jelent számomra.

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét, esetleg van
valamilyen hobbija?
Szeretek keresztvényeket fejteni, logikai feladatokat oldani,
emellett kedvelem a történelmi regényeket is.

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét, van-e
hobbija?
- Szabadidőmben szeretek síelni, utazni, nyelvkönyveket
böngészni. Hobbim a biciklizés és edzőterembe járok.

Melyik könyvet vinné magával egy 9 órás repülőútra?
A Gyűrűk Urát.

Melyik könyvet vinni magával egy 9 órás repülőútra?
- Nem biztos, hogy 9 órán keresztül csak olvasnék, de Ken
Kesey – Száll a kakukk fészkére

Ön kivel, milyen híres, vagy kevésbé híres személlyel
készítene legszívesebben interjút?
Pascallal szívesen készítenék interjút.

Ön kivel, milyen híres vagy kevésbé híres személlyel
készítene legszívesebben interjút?
- Pink-kel

Milyen édességgel lehet kiengesztelni?
Mondjuk Balaton szelettel.

Milyen édességgel lehet kiengesztelni?
- Tejkaramella, vagy mandulás Magnum, vagy pisztáciás
csoki kocka.
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Holló Zsuzsa

Bakosiné Szenczi Erika

Tanárnő miért éppen a tanári pályát választotta?
- Gyermekkoromban először régész szerettem volna lenni
majd sokáig pszichológus. Aztán jött a tolmácskodás
gondolata. De amikor végzős egyetemistaként a kötelező
gyakorlat alkalmával elmentem egy általános iskolába, az
első megtartott óra után „beleszerettem” ebbe a szakmába.

Miért választotta a tanári pályát tanárnő?
- Mert szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és szeretem
átadni a tudásomat,megtapasztalásaimat.
Milyen tantárgyat tanít és mióta?
- Testnevelés és Földrajz szakos vagyok,de csak
testnevelést tanítok.23 éve.

Mióta és mit tanít?
- Németet tanítok,2001 tanítok, miután befejeztem az
egyetemet. Kezdő pedagógusként a Nyíregyházi Főiskolán,
az akkori német tanszéken kaptam meg a lehetőséget, aztán
a Krúdy Gyula Gimnáziumban tanítottam 7 éven keresztül.
Eközben több nyíregyházi nyelviskolában is oktattam.

Hol tanított eddig?
- A Zelk Zoltán Angol és Német Két Tannyelvű Általános
Iskolában és az Arany János gimnáziumban.
Miért választotta éppen a Vasvári Pál Gimnáziumot ?
- Én is a Vasvári növendéke voltam, és kötődés mindig meg
volt bennem.

Miért éppen a Vasvári Pál Gimnáziumot választotta?
- A Vasváriban éppen felszabadult egy németes hely, én
pedig szerettem volna megpályázni, megpályáztam és nagynagy örömömre meg is nyertem. Akkor is nagyon örültem
neki, ami mostanra csak erősödött, hiszen tökéletesen jól
érzem magam itt!

Mivel tölti a szabadidejét, van-e hobbija?
- Szeretek olvasni, kerékpározni,futni és nagyon szeretek
kertészkedni.
Melyik könyvet vinné magával egy 9 órás repülő útra?
- Egy Wilburg Smith könyvet.

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét, esetleg van
valamilyen hobbija?
- Passzív hobbim az olvasás, aktív hobbim pedig a
kineziológia. A legaktívabb hobbim a kisfiam.

Ön kivel, milyen híres vagy kevésbé híres személyiséggel
készítene legszívesebben interjút?: - Egy híres sportolóval,hogy hogyan jutott el a csúcsra,hol
kezdte el a pályáját.

Melyik könyvet vinné magával egy 9 órás repülőútra?
- Emil Ajar: Előttem az élet című könyvét a humora miatt.
Mivel nem túl terjedelmes, ezért betenném mellé még
Pascal Mercier: Éjféli gyors Lisszabonba című művét is.

És végül egy, a diákokat biztosan érdeklő kérdés.
Milyen édességgel lehet tanárnőt kiengesztelni?
- Bármilyen édességgel, hisz édesszájú vagyok. De
legfőképpen Sport szelettel

Ön kivel, milyen híres, vagy kevésbé híres személlyel
készítene legszívesebben interjút?
- Most legszívesebben a párommal készítenék interjút, mert
a sok munka mellett alig van időnk egymásra.
Milyen édességgel lehet kiengesztelni?
- Édességgel nem nagyon lehet kiengesztelni. Szeretem, de
megvagyok nélküle is. Egy tartalmas beszélgetés
hatásosabb lenne!
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Vámosi-Zentai

Judit

Tapa Eszter

Tanárnő miért éppen pont a tanári pályát választotta?
Mindig is humán beállítottságú voltam és gyerekkoromból
kezdve érdekelt a magyar, valamint a történelem.

Tanárnő miért éppen a tanári pályát választotta?
Tanítási gyakorlat során tetszett meg a tanári pálya.
Mióta és mit tanít?
4 éve tanítok angol nyelvet. Ezelőtt Szerencsen, a Bocskai
István Gimnáziumban dolgoztam.

Mióta és mit tanít?
8 éve kezdtem a tanítást. Először Kéken 3 évig, majd ezt
követően 4 évig az ÉVISZ-ben tanítottam. Tantárgyaim a
magyar és a történelem.

Miért éppen a Vasvári Pál Gimnáziumot választotta?
Itt végeztem vidéki gyakorlatomat az egyetem után.

Miért éppen a Vasvári Pál Gimnáziumot választotta?
Azért választottam a Vasvárit, mert úgy gondoltam, hogy
egy gimnáziumban jobban preferálják a diákok a magyart
és a történelmet.

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét, esetleg van
valamilyen hobbija?
Szabadidőmben olvasok, filmet nézek vagy jógázom.
Melyik könyvet vinné magával egy 9 órás repülőútra?
A Kurt Vonnegut: Időomlás című könyve vinném

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét, esetleg van
valamilyen hobbija?
Szívesen nézek különböző sportműsorokat, valamint nagyon
szeretek olvasni.

Ön kivel, milyen híres, vagy kevésbé híres személlyel
készítene legszívesebben interjút?
Ha tehetném, Abádi Nagy Zoltánnal és Audrey Hepburnnel
készítenék.

Melyik könyvet vinné magával egy 9 órás repülőútra?
Egy Paul Coelho könyvet vinnék magammal.

Milyen édességgel lehet kiengesztelni? 
Bármilyen édességgel ki lehet engesztelni, de leginkább
csokival.

Ön kivel, milyen híres, vagy kevésbé híres személlyel
készítene legszívesebben interjút?
Egy híres középkori történelmi személlyel készítenék, ha
tehetném.
Milyen édességgel lehet kiengesztelni?
A Raffaello az az édesség.

És most lássuk, megismerted-e interjúalanyainkat? (A helyes válaszokat a 31. oldalon találod)
Kiderült, hogy Szabóné Varga
Julianna tanárnő egyik kedvenc
könyve a Gyűrűk Ura. De vajon ki a
kedvenc karaktere a regényből?
a) Gollam b) Sauron c) Frodó
Megtudtuk, hogy Vámosi-Zentai Judit
tanárnő kedveli a sportot. Ez nem is
csoda, hiszen hosszú évekig maga is
sportolt. De vajon mely sportágat
űzte?

a) kung – fu b) úszás c) kézilabda
Tapa Eszter tanárnő szívesen készítene
interjút Audrey Hepburn-nel. Melyik
tanárnő kedvenc Audrey Hepburn –
filmje?
a) Római vakáció b) Sabrina c)Álom
luxuskivitelben
Garai Zsófia tanárnő szeret síelni. De
hol van kedvenc síparadicsoma?
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a) Lengyelországban b)
Szlovákiában c)Ausztriában
Bakosiné tanárnő büszke lehet fia
sportsikereire,a nemzetközi
versenyeket megjárt kitűnő atlétára,
magyar bajnokra. Melyik sportág
kiválósága Bakosi Péter?
a) futó b)magasugró c) úszó

Hófödte téli tájaktól a cirill betűkig
Csengeri Fanni írása
Oroszország! E szó hallatán gyönyörű, hófödte téli tájak jelennek meg a szemem előtt. Így
volt ez egészen szeptemberig. Az idei tanévtől azonban már cirill betűk is táncolnak a
képzeletbeli tájban. Új nyelvtanulási lehetőséggel bővült ugyanis a Nyíregyházi Vasvári Pál
Gimnázium kínálata. Ebben az évben lehetőséget kapnak a diákok az orosz
nyelvtanulásra.
Amióta nem kötelező tantárgyként szerepel a
nyilvántartásban, egyre inkább kiment a divatból, hogy
bárki is oroszt tanuljon.
De most eljött az idő, amikor talán újra érdemes
megpróbálkozni vele. Ma ugyanis egyre több előnyt jelent,
ha valaki elsajátítja ezt a nyelvet. Aki például üzleti pályára
készül, ajánlanám neki, mert később szinte egészen
biztosan több munkalehetőség közül választhat, hiszen
Magyarországnak komoly ipari és kereskedelmi kapcsolatai
vannak Oroszországgal. S azt se felejtsük el, hogy 300
millióan beszélnek a világon oroszul.

Engem azonban az is érdekelt, hogy a diákok, a 9.C osztály
orosz nyelvi csoportja, hogyan vélekedik erről az új
lehetőségről, mennyire tetszik nekik az orosz ?.
A legtöbben azt a választ adták, hogy szívesen tanulják,
mert ez egy különleges nyelv, és egyre kevesebben
beszélik Magyarországon. Volt, aki szerint nem nehéz az
orosz, és nyelvtanilag teljesen logikus. Akadt köztük
olyan is, aki viccesen csak annyit mondott, „Tetszenek a
cirill betűk”

(a képen a 9.C osztály, fotó: Tudlik Dóra)

Víz Kvíz nyertesek voltunk
Az elmúlt tanévben a Nemzeti Környezetügyi Intézet
által meghirdetett ,,Múltunk és jövőnk a víz" című
projekt keretében meghirdetett Víz-kvíz játékon elért
kimagasló eredménye jutalmául a 10.E osztály részt
vehetett egy kiránduláson.
A régió győzteseként a nyeremény egy vízzel
kapcsolatos Nemzeti Parkba invitálta az osztályt. A
Hortobágyi Nemzeti Park Tisza-tavi hajókirándulása

volt a díj. Értékes, élményben gazdag út volt, ahol
természetes környezetben ismerhették meg a tanulók a
védett környezetet.
Rádulyné dr. Fazekas Judit
osztályfőnök
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Vasvárisok itt-ott mindenütt
Bethlen Gábor és kora - Országos történelmi
vetélkedő
Az Antal Eszter (12.D), Fehér Alex (10.E) és Varga
Gábor (12.D) alkotta csapat , a HISTORIA ET ARS még
májusban jutott a verseny döntőjébe. Ezt követően
készítettek honlapot, írtak memoárt és forgattak filmet. A
szóbeli döntő első napján öt helyszínen kellett feladatokat
megoldani a versenyzőknek, majd a szervező iskola, a
nyíregyházi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
látta vendégül a csapatokat. Az izgalmas és fordulatos
verseny végén a csapat a 4. helyet szerezte meg.
A csapat felkészítő tanára: Győri Izabella tanárnő volt.

természettudományos versenyen, melynek középdöntőjébe
jutott a gimnázium csapata. Az őszi regionális
megmérettetésen ugyan lecsúsztak a továbbjutó helyről, de
nagy sikert aratott projektmunkájuk: egy mini-szélerőmű. A
csapat tagjai: Béres László 12.E, Földesi Dávid 12.D,
Hornyák Rebeka 12.B és Bába Orsolya 12.A
Felkészítő tanárok: Grünstein Emese, Rádulyné dr.
Fazekas Judit, Zámboriné Laskai Ildikó

Atlétikai Diákolimpia
A Magyar Diáksport Szövetség Atlétikai Diákolimpiáján
2013. október 9-én , Budapesten a Puskás Ferenc
Stadionban versenyeztek az ország legjobb V.-VI.
korcsoportos atlétái. A gimnázium lány diszkoszvető
csapata a 3. helyen végzett. A bronzérmes csapat
tagjai:Batári Dóra, Pinhasov Ráhel, Pinhasov
Cassandra, Decsi Rita és Benke Renáta voltak.
A fú távolugrók a 4. helyen végeztek. A csapat tagjai:
Kerekes Viktor, Vígvári Szabolcs, Barkász Bence, Tóth
Tibor Tamás, Horváth Bálint.
Felkészítő tanáraik: Végvári Ferenc, Szalka Géza

A Magyar Népmese Napja
A Magyar Népmese Napján gimnáziumunk is
bekapcsolódott a városi rendezvényekbe. A Váci Mihály
Művelődési Központ színpadán Kovács Ágnes igazgatónő
olvasott mesét Mátyás királyról, a 9.C, 9.D és 10. E
osztályok pedig néprajzi előadást hallhattak .
Integrált természettudományos verseny
Több mint 300 csapat indult azon az országos

Mire készül a diákszínpad?
negyedikesek is csatlakoztak a színjátszó körhöz.
Elmondásuk szerint a befolyásoló tényező az volt, hogy
látták a színpadon, hogy milyen jókedvűen játsszák a
szerepüket a mi színészpalántáink ezért gondolták,
kipróbálják magukat ők is. Már az első próbán nagyon jól
érezték magukat.
Azt üzenik nektek, hogy bátran csatlakozzatok, nem
fogjátok megbánni!

Megkérdeztük Mikó Gyöngyi tanárnőtől, a
diákszínpad alapítójától, hogy milyen újdonságra
készülnek.
Elmondta, nem árul el kulissza titkokat, de a karácsonyi
műsorban nagy meglepetésben lesz részünk!
Természetesen a tavalyi elmaradt március 15.-i műsort is
be szeretnék pótolni pár fergeteges, humoros jelenettel.
A próbák továbbra is jó hangulatban telnek, amiben
közrejátszik az is, hogy bővült a csapat. Sok elsős, illetve
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Nyíltan a nyílt napról
Nyílt nap- avagy elmélyülés a jövőbeni tervekben
Hadzsi Bettina írása
és mi is úgy értékeljük, hogy jól sikerült ez a
bemutatkozás.

Először Pásku tanárnőt kérdeztem, aki
megszervezte a nyolcadikosoknak ezt a sokszínű
napot!

A siker mögött összeszokott, fegyelmezett csapatmunka
áll, amiért köszönet jár a tantestületnek, minden vasváris
diáknak. Külön is ki kell emelni a 11. A osztályt, illetve
a 11. E németeseit, hiszen a nap gördülékeny
lebonyolításához szükség volt az aktív segítő
munkájukra: termet rendeztek, regisztráltak, fogadták,
irányították a nyolcadikosokat, azaz kedves, mosolygós
vendéglátóként sürögtek-forogtak a több száz érdeklődő
között.
Illetve nagyon hálásak vagyunk a Momentán
diákújságíróknak, akik Győri Izabella tanárnő
irányításával a klubban tartott jó hangulatú
foglalkozásokon népszerűsítették a gimnáziumot.
Köszönet mindenki lelkes, odaadó munkájáért!”
- nyilatkozta Pásku tanárnő a Momentánnak

Az idén is volt Momentán-terem a klubban!
Nagyon sokat készültünk mi is erre a napra, hogy minél
nagyobb kínálatot és lehetőséget mutassunk az ide érkező
nyolcadikosoknak. Videókat készítettünk nekik az iskola
színes kínálatáról, a szakokról, a délutáni szakkörökről és
mindemellett a programok között sorsoltunk ajándékokat
közöttük. Mikor beléptek a terembe, mindenki kapott egy
tombolát, amit meg kellett tartania az óra végéig és ha ő
volt a nyertes szám tulajdonosa értékes ajándékot
kaphatott! Nagyon jól érezték magukat, mert nagy csönd
volt, és figyelt mindenki.

„Immár hagyományosan szeptember harmadik hetében
került megrendezésre a nyílt nap. Legfőbb célja, hogy
megmutassuk az iskolánk sokszínűségét, amely a
képzési kínálatban, azaz a sokféle tagozatban, és a
tanuláson kívüli egyéb tevékenységben érzékelhető.
Arra törekedtünk, hogy minél több tagozatos órát
láthassanak az érdeklődők, ezért lényegesen át kellett
alakítani az órarendet, a terembeosztást. A végeredmény:
több mint 60 órára mehetett be az a közel 540
nyolcadikos, aki regisztrált ezen a napon, illetve az előző
évekhez képest több szülő ült be az egyes órákra.
A tanítás előtt az aulában megismerkedhettek az
ideérkezők a diákélettel, láthattak és hallhattak tehetséges
vasvárisokat, és a nap végén remélem, sokan úgy mentek
el, hogy itt szeretnék tölteni a középiskola négy évét.
Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk több irányból is,

Néhány szerencsés nyertes még újságot is kapott tőlünk!
Reméljük, hogy jövőre is legalább ennyire sok érdeklődőt
fogadhatnak majd az újságírói!
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Amikor a veréb nem madár…
Az elsősöknek szervezett hagyományosan népszerű programok a verébtábor és a
verébavató. Ezek az idén is nagyon jól sikerültek, mint ezt Tudlik Dóra képei is
bizonyítják. Papp Klaudia pedig egy kilencedikes diákkal, Varga Virággal készített
villáminterjút.
És a verébavató? Melyek voltak szerinted a
legbevállalósabb feladatok?

Nekem feladatként zsíros kenyér árusítása tetszett a
legjobban, de abban én sajnos éppen nem
szerepeltem.

Miért a Vasvárit választottad?
Már régóta tetszett ez az iskola, sokan dicsérték. Mivel
általános iskolában nem volt lehetőségem az angol nyelv
tanulására, így azt gondoltam, hogy a Vasváriban végre
elkezdhetem ezt a nyelvet elsajátítani.
Ha jól tudom, verébtáborban is voltál. Hogy tetszett a
program?

Sikerült már hozzászoknod az új sulihoz? Van már
például kedvenced a büfében?

Nagyon jól érzetem magam. Kasszandra és Eszti voltak a
csapatkapitányaim és nagyon közvetlenek voltak, tetszett,
hogy sok humoros kérdéssel készültek.

Hát igen, mindig islert szoktam venni, az osztálytársaim
szerint erről könnyű engem felismerni.
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Hallowmartin-nap vérlázítóan tündöklő 9.C-vel!
Fotó és szöveg: Szigeti Boglárka
A mélyen tisztelt angolszász hagyományok szerint ünnepelt
Halloween egyre népszerűbb kis hazánkban is. Legalább
annyira népszerű a Martinstag a németek körében. Az
iskola nyelvi tagozatainak tanárai és diákjai bátran
összevonták a kettőt, így született meg a Hallowmartin-nap.
Egy évet kihagyva iskolánkban újra megrendezésre került
ez a mindenki által várt ünnep, amikor mindenki
merészebbnél-merészebb jelmezekben mászkálhatott
különösebb feltűnés nélkül az iskola falai között.

200 év pihenő után tér vissza az élők közé. De nemcsak az
időközben nagyon megváltozott világ, hanem népes
családja is sok problémát okoz neki.

Mertus Blanka szerint: „Ajánlom hisz nagyon sok
poén van benne,viszont figyelmeztetek mindenkit,
aki szeretné meg nézni,hogy jól nyissátok ki a
fületeket és a szemeteket,hisz van hogy a poén
"szövegben" később jön mint a "kép".”

Sokan kihasználták mindezt és sokféle szerzettel
találkozhattunk a cicajelmeztől az igazi boszorkányokig.
Megédesítve a hangulatot a Halloween témájában
finomabbnál-finomabb és ötletesebbnél-ötletesebb sütik
várták az édesszájúakat a süti büfében..
A pontversenyt az idén a 9.C osztály nyerte, akiknek
ezúton gratulálunk.
Momentán-kommentár:a Halloween napot október 31-én
tartják az angolszász országokban. Egy ősi kelta hiedelem a
gyökere ennek a napnak, mely szerint ekkor a
legvékonyabb a határvonal az élők és holtak világa között.
A fényekkel (töklámpás) és az ijesztő jelmezekkel, a
vigadozással az esetleg visszatérni akaró ártó szellemeket
és démonokat akarták az emberek elijeszteni.
Márton napon, november 11-én Szent Márton püspökre
emlékeznek a keresztények. A német nyelvterületen
elterjedt az a szokás is, hogy este a gyerekek lámpásokkal
járják az utcákat, és Márton napi dalokat énekelnek. A
lampionok fénye a jó cselekedeteket jelképezi.
És végül egy Momentán filmajánló Halloweenra:
Tim Burton :Éjsötét árnyak ( Dark Shadow)
Johnny Depp egy elátkozott vámpírt alakít a filmben, aki

10

Őszi délutánokra és estékre- Momentán film és könyvajánló
Papp Zsanett írásában Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai című könyve alapján a
rejtett keleti világ titkairól mesél
Az Egy gésa emlékiratai c.
könyv és film révén
betekintést nyerhetünk a
japán gésák titokzatos
világába. Sok új dolgot
ismerhetünk meg belőle.
Például te tudod ki vagy mi
az a maiko? Esetleg
ruhadarab, egy kis folyó,
vagy egy eldugott utcácska,
netán egy különleges fogás?
Sokáig én sem tudtam, de a
mű elolvasása után választ
kaptam a kérdéseimre.

Beperelik az írót? De vajon
jogosan?
A könyv hősnője bepereli az írót,
mert az luxusprostituáltként állítja be
a gésákat, pedig a gésa a férfiak
szellemi szórakoztatására
specializálódott japán szórakoztat
művész. Mégis gyakran keverik őket
a prostituáltakkal, hiszen egy gésa
életének is voltak ehhez hasonló
elemei. A könyv és a film is ezt jól
be is mutatja, többek között a
mizuagén és a dannán keresztül. A
mizuage a gésa szüzessége melyet
licitáláson szereznek meg. A danna
az a személy, aki fizikai
szolgáltatásokért eltartja a gésát.
Házat vesz neki, ételt, sminket,
ruhákat, bár emellett a gésa dolgozik

is. A dannával rendelkező gésák
tekintélye nagyobb. A gésa
lefeküdhet pénzért, de ez óriási
szégyen. Japánban voltak utcalányok,
akiknek az öltözéke nagyon
hasonlított a gésákéhoz, ezért is
keverik őket annyian össze. A 2.
világháborúban mikor az amerikai
katonák beléptek Japánba, sokan ki is
használták ezt a hasonlóságot. Csak
kifestették magukat és már is bárki
mondhatta magáról hogy gésa.
Gésává válás? Hogyan? Vajon
nehéz?
A gésák világa misztikus és
bonyolult. Hogy valaki gésává
váljon, rengeteget kell tanulnia, drága
és szigorú iskolákban, ahol gyakran
meg is alázták őket, ezzel is
motiválva a jelölteket a
tökéletességre. A tanárok durvák és
maximalisták. A könyvben a kis
Chyjó által részletesen
megismerhetjük ennek a menetét
hogyan tanul táncolni, legyezővel
bánni, a hangszeren való játékot úgy,
hogy előtte jeges vízben áztatják a
kezüket, mondván, ha zavarban van,
nem fogja érezni a kezét és így is
meg kell tanulnia játszani.

képi világa megragadó. Igaz a
kimonók nem mindig korhűek, de
gyönyörűek. Szajuri táncát
lélegzetelállítóan mutatja be a zene
és a fények játékával. Emellett a
filmben jól láthatóak az épületek és

azok díszítései, hogy az okyák
hogyan helyezkedtek el. A könyvből
ugyanakkor jobban megismerhetjük a
gésák életét. Sokkal részletesebben
mutatja be, emellett vannak olyan
részletek, epizódok, melyek
kimaradtak a filmből.
Miért lehet érdekes egy 21. századi
ember számára?
Könnyen beleképzelhetjük magunkat
az ő világukba. Eljátszadozhatunk, a
gondolattal, milyen lenne akkor és ott
élni. Vajon nekem sikerülne
véghezvinnem mindazt, ami nekik
sikerült? Meg tudtam volna tanulni
mind azt, amit ők? Kibírtam volna,
hogy ne szökjem meg? Milyenek
lehetnek a háborús idők?

A film és a könyv
A film nem dolgozza fel az egész
történetet, még is visszaadja a könyv
mondanivalóját. A film zenéje és
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Nagyon fontos hogy megtalálhatjuk
benne a mély érzelmeket és az egymás
iránt tanúsított tiszteletet, ami ma már
eltűnő félben van .

Vidáman a túlélésért, avagy Az Éhezők viadala
Fotini Tsorbatzoglou filmajánlója
A sztori
A Susan Collins trilógiájából az
első könyvet (Az éhezők viadalát)
már megfilmesítették és
bemutatták. A történet egy
virágzó Kapitóliumról és annak
12 körzetéről szól, ahol az
emberek nagyon szegények.
A Kapitólium kegyetlenül bánik a
szegényekkel: minden körzetből
évente kisorsolnak egy tizenkét és
tizennyolc év közötti fiút és egy lányt,
akiknek részt kell venniük az Éhezők
Viadalán. Az életre-halálra szóló
küzdelmet élőben közvetíti a tévé. A
tizenhét éves Katniss Everdeen
egyedül él az édesanyjával és a
húgával a tizenkettedik körzetben.
Amikor húgát kisorsolják, Katniss
önként jelentkezik helyette a Viadalra,
ami szinte biztos halált jelent. Ha
győzni akar, akkor nehéz döntéseket
kell meghoznia.

ellentétek bemutatását. A színész
választás szintén jól sikeredett. A
főhőst egy igen tehetséges színésznő,
Jennifer Lawrence játssza. Szerintem a
főhős karaktere szuper lett. Katniss
nem egy férfiasított nő, hanem tényleg
nő. Tele van érzelmekkel és női
tulajdonságokkal.

cselekmény. A másik,ami számomra
zavaró volt, hogy bár a cím az éhezők
viadala, a viadalon mégis sok jól
táplált, izmos versenyzőt láthattunk és
egyikről sem hisszük el, hogy éhezik.
Hiányzik a félelem, az üldözöttség
érzése. Mindenki jó kedvű, vidám,
mintha nem is törődnének azzal, hogy
csak egy éli túl. Persze ebből a filmből
sem maradhatott ki a szerelem, de
ezen a téren még sok kérdőjel maradt,
aminek megoldását a következő
részektől várhatjuk.

A zeneválasztás, az aláfestő hangok
tökéletesen illettek a jelenetekhez, tele
voltak érzelmekkel, mint pl.: Taylor
Swift Safe and Sound száma, amit
Katniss énekelt az egyik haldokló
kislánynak. Dicséret illeti a
jelemztervezőket is :a ruhák és a
jelmezek nagyon hitelesek voltak.

10/7
Minden összevetve egész jó
film készült a
sikerregényből.
Szerintem tíz pontból hetet
érdemel. A trilógia második
része (Futótűz) november
22.-én kerül a vászonra.

Ne hagyd ki: szerethető
főhős és erős érzelmek!
2009-ben a Lionsgate
Entertainment megvásárolta Az éhezők
viadalának a megfilmesítési jogait és
az Oscar jelölt Gary Ross rendezte
meg a filmet, amit 2012-márciusában
adtak a mozikban. A forgatókönyv
írója maga Susin Collins,így érthető,
ha a film hű maradt a könyvhöz, bár
elég sok megmagyarázatlan rész
maradt, ami nem csoda, hiszen elég
nehéz ezt a történetet 142 percbe
sűríteni.
Nagyon jól kidolgozták a történelmi
hátteret és a társadalom közötti

Amin javíthatnának a
következő részben
Sajnos a harcos jelenetek nem voltak
túl jól megcsinálva, ugyanis a korhatár
miatt nem lehetett durva a filmnek ez
a része sem. Rögtön a viadal
kezdeténél már meghalt tizenhárom
versenyző, akikről nem tudunk
semmit. Sokszor érezhettük a rendezői
bizonytalanságot, amikor lassú volt a
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Kíváncsian várom, hogy
mit fognak belőle kihozni.

Koncertajánló
A Momentán tavaly jótékonysági koncertet szervezett a diákmédiáért. Vajon lesz
koncert az idén is?
A Momentán patronáló tanárát Győri Izabella
tanárnőt kértük meg, hogy mondja el, milyen
döntés született erről a szerkesztőségi
megbeszélésen.

rock zenésze : Ebergényi Vilmos, Szabó András és
Szentpéteri Dániel fogják eljátszani az ismert rock
klasszikusokat.
Hány ilyen rock történeti koncertre számíthatunk?
- Az első alkalommal körülbelül a hetvenes évekig
jutunk majd el. Hogy lesz-e folytatás az a közönség
érdeklődésétől függ.

-A legegyszerűbb válasz az, hogy „nem lesz”, a kicsit
hosszabb pedig az, hogy „dehogynem lesz, a Momentán
–koncert nem vész el, csak átalakul”. Nagyon sok
munka volt a tavalyi koncert megszervezésében, nagyon
jól is sikerült, mondjuk el még egyszer, hogy a Critical
Mass jóvoltából, akiknek ezúttal is köszönjük a fellépést.
Jó hangulatú este volt, aki ott volt jól érezte magát, de
elfértünk volna többen is a VMK hatalmas
előadótermében. Ezért az idén egy kisebb, családiasabb
hangulatú helyszínt kerestünk, így találtunk rá a
Mustárházra, ahol örömmel fogadták ezt a programot.

Miért érdekes a rock története?
- A rock története nem zenei stílusról , együttesek és
zenészek karriertörténetéről vagy a szórakoztatóipar
változásairól szól. Pontosabban nem csak arról. A rock
igazi ellenkultúraként született, és olyan társadalmi –
kulturális jelenséggé vált, melynek ismeret nélkül
nehezen írható le a második világháború utáni világ.
Hogy csak egy példát mondjak: én történelemórán a
Kádár korszakot sem tudom megértetni anélkül, hogy ne
vinnék be egy-két Cseh Tamás számot és Hobótól a
Vadászatot.

De más lesz a program is.
- Igen, az új helyszín sokkal kisebb, itt nem
érvényesülhetne egy nagyobb rock zenekar. Tehát, ha a
rock zenekar nem is, de a rock zene az marad, hiszen a
Momentán megnyitja a Rock-sulit, egy alapfokú rock
történeti kurzust szeretnénk elindítani.

Kinek ajánlja tanárnő ezt a speciális : EbergényiSzabó- Szentpéteri koncertet?
-Annak, aki tudja, hogy a „rock and roll az nem egy
tánc”, és annak, aki még nem tudja, hogy miért nem ( de
szeretné megérteni…)

Az iskola azért nem hangzik túl jól.
- Azért ez távol áll majd a hagyományos iskolától.
Beszélni például keveset fogunk, annál több jó zenét
hallgatni. Nem is akárhogyan, hiszen iskolánk három

A kép is tanúsítja, hogy az idén is szervez : Ebergényi Vili-Szabó Andris- Szentpéteri
Dani koncertet a Momentán. A tárgyalások már elkezdődtek…
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Tűzésre fel- gondolatok a szalagavatóról
Hadzsi Bettina
Ki ne hallott volna a mostanában
zajló szalagavatókról szóló vitákról.
Legyen-e egyáltalán szalagavató?
Szükség van rá? Hiszen túl
költséges, s a diákok túl sok idejét
veszi el a készülődés. Most egy
végzős gimnazista hangját is
hallhatjátok a témával kapcsolatban
:az enyémet. Az én válaszom pedig a
kérdésre: hát persze, hogy legyen!
Bár szüleink pénztárcáját kissé
laposabbá teszi ez az időszak, és igen,
tőlünk, negyedikesektől időt vesz el,
amit a tanulásra fordítanánk, viszont
rendkívül jól szokott alakulni a
bizonyos nagy nap.
Ilyenkor szórakozunk utoljára
önfeledten az érettségi előtt.
Közelebbről is megismerhetjük a
tanárainkat, a személyesebb oldalról.
Tudunk velük beszélgetni, sőt a
táncolni imádó tanárokkal közösen
hódítjuk meg a parkettet. Ezen az
estén felvesszük az ünneplőt,

kizökkenve a hétköznapokból és
megkapjuk a gimnáziumi éveket jelző
szalagot. A tűzés után magabiztosan
állunk a színpadra, hogy megmutassuk
büszke szüleinknek, meghozta
gyümölcsét az elmúlt időszak. .
Mintha csak az mondanánk: Látjátok?
Felnőttük! A táncunk után
összeszorult torokkal állunk a tapsoló
közönség előtt.
Ezután jön a nagy felismerés,
szalagavató „kipipálva”. Következő
állomás: érettségi. Hát igen. Nincs
több mentség, hogy nem tudtunk
tanulni, mert próbánk volt! Nincs
mese, tanulni kell!! Most pedig én a
végzős gimnazista leteszi tollát és
előveszi a könyveit.
Na jó… meggyőzetek, mégis maradok
veletek még egy picit! Egy idézet
erejéig: „Egy este a jövő már múlt
lesz. Akkor visszanézünk, és látni
fogjuk az ifjúságunkat.” (Louis
Aragon)

Beszéljük meg: aula vagy Zilahi-terem ?
Hadzsi Bettina
Nagy volt a vita, hogy a Zilahi teremben volt jobb a szalagavató vagy a sulinkban kellett
volna maradnunk. Kíváncsi voltam a véleményekre, ezért utána jártam, kinek mi volt a
véleménye erről a csodás napról! Vajon mindenkinek őrületesen telt ez az este?
Komoróczy Tamásné tanárnő, a
12.C osztályfőnöke szép
ünnepségnek látta a szalagavatót,
örült annak, hogy minden meghívott
vendég kényelmesen ülve nézhette
végig a műsort ( ezt az tudja csak
igazán értékelni, aki végig állta már
ezt a programot az aulában a szerk.)
Tanárnő elmondta: minden
osztályfőnök izgult az új helyszín
miatt, ezért is illeti külön köszönet a
hely- szín minden munkatársát, akik
sokban segítették a szervezők
munkáját. Ugyanígy nagy segítséget
nyújtottak a 11. évfolyamos diákok
és szüleik is ezen az estén.
Ráadásul az osztályokat anyagilag
sem terhelték meg annyira az idei
szalagavatós költségek, mint az előző
években.

Vark Rita tanárnő, a 12. B
osztályfőnöke is a Zilahi terem
mellett voksolt. Kiemelte, hogy az
osztályok ugyan nem vonulhattak el
osztálytermeikbe, de a közös
helyszín még jobban összekovácsolta
az évfolyamot.
Borosné Puskás Bernadett tanárnő
Hátránya az új helyszínnek, hogy
nem olyan családias mint a
vasváriban rendezett szalagtűzés, de
ünnepélyesebb, s a vendégeknek
kényelmesebb. S nem utolsó sorban
ezúttal a szülők igazán vendégek
lehettek, hiszen a svédasztalos
fogadást is a főiskolán rendelték meg
az osztályok.
-„ A végső döntést a szalagavató
helyszínéről közösen kell meghozni a
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11. évfolyamos szülőknek és
diákoknak”
Szálkai Bence (12.D)
Szerintem valamennyivel
tapasztaltabb voltam, mint az
osztálytársaim, mert én már voltam a
tavalyi szalagavatón, amit még a
hagyományokhoz híven az iskolában
rendeztek meg, ezért volt mihez
viszonyítanom. A rokonok és barátok
el tudták foglalni a helyüket, nem
volt lökdösődés, tolongás, mint a
Vasváriban. A báli része viszont jobb
lett volna a suliban, mert a saját
termünkben hangulatosabb lett volna
a vacsora és a búcsúbeszéd. A
szüleim szerint is így volt jobb, mert
így mindenki láthatta a gyermekét

Nagy Adrienn (12.C)

Mezei Bertalan (12.D)

meghívóból kellett gazdálkodni,
így a barátaim nem tudták
megnézni a műsort annak ellenére,
hogy a jegyeket senki nem kérte!
Kovács Emese (12.E)

Személy szerint nekem sokkal
jobban tetszett, hogy a Zilahi
teremben voltunk, mert tágasabb
volt mindenkinek, aminek
köszönhetően a szüleink és
rokonaink jobban láthattak minket.
Annak ellenére, hogy most nem a
suliban voltunk, szerintem
megmaradt a hangulata az
egésznek! Számomra egy
felejthetetlen nap volt, amit sosem
fogok elfelejteni!
Szabó Bence Dániel (12.B)

Mikor megkérdezték tőlem, hogy
hol legyen a szalagavató, az volt az
első mondatom, hogy mindegy,
csak ne a suliban! Ekkor még azt
hittem, hogy a Főiskolán lesz
majd, mert a nővéreméknek is ott
volt és ott nagyon nagy a hely a
színpaddal együtt. Mikor
megláttam a Zilahi terem
színpadának méretét egyből arra
gondoltam, hogy „innen valaki
biztosan le fog esni”! Sajnos nem
csak én gondoltam így, ezért
változtatnunk kellett a
koreográfián. A vacsora része nem
lett volna rossz, ha elkülönített
részek lettek volna az osztályok
részére, mert így csak zavartuk
egymást a beszélgetéssel és
ünnepléssel. Ettől függetlenül
nagyon jól éreztem magam és a
szüleimnek is nagyon tetszett.

A teremnagysága szerintem jó
volt, mindenki le tudott ülni. Az
egyedüli baj a színpad nagysága
volt, illetve aprósága volt. A mi
osztályunk alig fért el rajta, bár a
Vasváriban sem lett volna sokkal
több hely. A báli része nekem
nagyon tetszett, nagyon jó volt a
hangulat és tetszett, hogy a tanárok
is velünk együtt buliztak! Anyáék
szerint is jobb volt, hogy a Zilahi
terembe voltunk, mert nekik
kényelmesebb volt ülni, mint állni!
Petrohán Gréta (12.E)

Vígvári Szabolcs (12.B)

Jó volt, hogy a Zilahiban tartottuk
a szalagavatót, hiszen sok
férőhelyes teremről van szó így
mindenkinek jutott hely. A szüleim
nagyon jól érezték magukat igaz,
hogy nagyon fáradtak voltak, de
nagyon tetszett nekik a műsor. A
szalagavató mindenkinek
ugyanolyan volt és ugyan arról
szólt: megkaptuk a szalagot és
most jön majd csak a neheze, az
érettségi. Még a bálról annyit,
hogy a hangulat fergeteges volt, a
tanárnők pedig nagyon csinosak!

Véleményem szerint sokkal jobb
volt, hogy a Zilahi teremben
tartottuk a szalagavatót, mert nem
az volt, hogy 400 ember egymás
elől szívja el a levegőt, nem lát
semmit és még moccanni sem tud!
Mindenki kényelmesen ült és még
láttak is. A szüleim teljesen meg
voltak elégedve a hellyel. Egyedül
csak azt sajnálom, hogy kevés
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Szerintem a Zilahiban jobb és
szebb volt a szalagavató, mint a
VPG-ben. Igaz, a színpad nagyon
rossz volt és a termet is azért
béreltük, hogy több vendéget
hívhassunk, de ez nem következett
be! De ezek ellenére jól éreztem
magam és tetszett, hogy a tanárok
is velünk buliztak! A jövő évi
végzősöknek is tudom ajánlani!

És a szalagavató ünnepély főszereplői: a végzős évfolyam
A Momentán gratulál minden végzős vasvárisnak!
Épp együtt állnak a csillagok,
És az ég is felhőtlen.
Azt hittem, gyerek maradok,
De már félig felnőttem.
Ideje élni, félni úgyis késő volna már.
(The Grenma)
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Momentán-téma: Pályaválasztás, továbbtanulás
Az idei első számban olyan témát állítunk a fókuszba, mellyel előbb-utóbb
minden gimnazistának szembesülnie kell. Véget érnek a vasváris évek, és
választani kell: hol, mit, meddig, milyen szinten tanuljak? Sok minden kell
a jó döntéshez, mi most ezt szeretnénk megkönnyíteni.
Lássuk először, milyen jó tanácsokkal szolgálnak egykori vasváris diákok!
Hadzsi Bettina kereste meg néhányukat.
Mező Tibor:
-A Debreceni Egyetem Gazdaságinformatikus szakán
tanulok. Céljaim közt elsősorban az egyetem elvégzése
szerepel, ami már most, év elején sokkal nehezebb, mint a
gimi. Terveim a jövőre nézve, a diplomaszerzés után, a
mesterképzést elvégezni, majd sikeresen elhelyezkedni.
Amit tudnék nektek tanácsolni az az, hogy a nyelvvizsgát
minél hamarabb szerezzétek meg, mivel egyetemi
éveitek során nem lesz kellő időtök rá, és a legtöbb
szakon alapkövetelmény a diploma megszerzéséhez.

Hostyisószky Dániel:
-A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán
vagyok első éves, jogász szakos hallgató. Mindig is
tudtam, hogy ide szeretnék jönni tovább tanulni. A jövőre
nézve elsődleges tervem az, hogy elvégezzem az
egyetemet. Később a bíróságon vagy egy hivatalban
szeretnék elhelyezkedni. Ami tanácsot adhatok az az,
hogy legyetek motiváltak és olyan irányban tanuljatok
tovább, amit szerettek és szeretni fogtok, hiszen ha
olyasmivel foglalkoztok, amit nem szerettek, akkor nem
is lehettek benne eléggé sikeresek!
Helebrand Máté:
Sokaknak ismerős lehet Máté neve, hiszen az egykori
vasváris diákból kinőtt olimpikon járt már a tavaly
rendezett diáknapunkon!
Érettségi után a Nyíregyházi Főiskolára és a Testnevelési
Egyetemre egyaránt felvettek, viszont ahhoz, hogy az
élsportot a legmagasabb szinten tudjam űzni, a
továbbtanulás helyett a sportot választottam. Akkoriban
ez nagy dilemma volt számomra, de az eredmények és a
pályafutásomat látva nem volt olyan rossz döntés!
Jelenleg gyógymasszőrnek tanulok egy felnőttképzési
iskolában. A jövőben, a pályafutásom befejeztével ezzel
szeretnék foglalkozni, mint gyógy-és sportmasszőr.
A tanácsom az lenne számotokra, hogy csak azzal
foglalkozzatok, amivel valóban szerettek, mert az élet
bármely területén és a sportban is, mert az ember csak
abban teljesedhet ki igazán, amit szeret. A kudarcok
jönnek-mennek, de csak az lehet sikeres, aki ezeken

Török Dóra:
-A Nyíregyházi Főiskola Anglisztika szakán tanulok, amit
első helyen jelöltem meg. Azért az angolt választottam,
mert nagyon sokat foglalkoztam vele a nyelvvizsga
megszerzése miatt. Ez a szak a legnehezebb a főiskolán,
éppen ezért emelt szinten érettségiztem angolból és
magyarból is egyaránt, hogy meglegyenek a plusz
pontjaim. A jövőre néző tervem az, hogy elvégezzem a 3
éves alapképzést és a 2 év mesterképzést már Pesten
szeretném befejezni. A tanácsom a következő: tanulni
kell, amennyit csak bírtok. Az érettségi csak felkészítés
az egyetemre vagy főiskolára, mert ott már félévente
lesznek olyan nehézségű vizsgák, mint az érettségi vagy
még nehezebbek és nem 5 tárgyból, hanem 15-ből!
Viszont ha már mindenen túl vagytok, akkor életetek
legörömtelibb pillanatai várnak rátok!

túljut.
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Pályaválasztás és önismeret avagy személyiségünk rejtett tartalékai
Ismertek olyan személyt, aki láthatóan elégedetlen a munkájával? Aki állandó
rosszkedvvel indul reggel dolgozni, akit nem motivál, inkább lehangol a munkája. Ő
valószínűleg nem a megfelelő pályát választotta, talán azért, mert nem volt elég
önismerete a "nagy döntéshez". Hogy ti még véletlenül se essetek a rossz választás
hibájába, itt az idő, hogy megismerjétek személyiségetek rejtett dimenzióit.
A felfedezésben Wágner Laura lesz vezetőtök, aki egy amerikai sikerkönyv alapján mutatja be a
személyiségtípusokat.
lelkesedésükkel bárkit pozitív
gondolkodásra bír. Az ő szemében
senki sem idegen, hiszen amikor
találkozik egy ismerős ismerőséjével,
már abban a pillanatban, hogy
bemutatkoztak a barátjának tekinti. A
legközelebbi találkozásuk pillanatában
már lelkesen beszél, hogy milyen
napja volt. Bármit tesz a népszerű
szangvinikus, az mindjárt izgalmasnak
tűnhet.

Legyünk vidámak a népszerű
SZANGVINIKUSSAL:
Mindannyian ismerünk ilyen barátot.
Ki ne ismerne olyan embert aki, nyílt,
beszédes, derülátó és társaságkedvelő.
Szó szerint imádja az élet
tündérmeséit. Ő az, aki nem rejti véka
alá az érzéseit. Szurkolásban ők a
hangadók, a sulis mérkőzéseken
csapatkapitányok. Összességében színt
hoznak a szürke hétköznapokba.
Legegyszerűbben úgy fedezhetjük fel
őket, ha megfigyeljük, hogy egy
társaságban ki a leghangosabb, ki
fecseg szinte állandóan. A
veleszületett kisugárzásának
köszönhető szinte azonnal a társaság
középpontjába kerül, s mint egy
reflektorfényben úszó sztár valóban
megkap minden figyelmet
környezetétől. A rend
semmiféleképpen nem jellemző rájuk.
De amit mindannyian szeretünk
bennük, hogy mindig izgalmas és
eredeti ötleteket eszel ki. A

Szedjük rendbe magunkat a tökéletes
MELANKOLIKUSSAL:
Biztos vagyok benne, hogy az
osztályban feltűnt, ha valaki csendesen
ül. Ez nem arra utal, hogy nem szeret
beszélni, vagy nem tud, de nem látja
értelmét annak, hogy annyit beszéljen,
mint egy szangvinikus. Éles szemével
meglátja a dolgok lényegét, nem
fecséreli el az idejét felesleges
dolgokra. Az életben nélkülözhetetlen,
mert belőlük válnak a legjobb
mérnökök, feltalálók,
természettudósok. A melankolikus
olyan tanárok keze alatt tud teljesíteni,
aki ésszerűen építi fel az órát, és
megfelelően osztja be az időt.
Szeretik, ha minden a maga helyén
van. Erre csak annyit tudnánk
mondani, hogy tisztaságmániások.
Természetétől fogva képtelen a
pazarlásra. Ilyen tökéletességre csak
ők képesek.
Lendüljünk mozgásba az erőteljes
KOLERIKUSSAL:
Az erőteljes kolerikus megálmodja a
lehetetlent. Az életben törekvő.
Mindenkivel beszél és tudja, hogy
minden rendben lesz, ha az ő kezében
van az irányítás. Ha bármibe belekezd,
a maximumot hozza ki saját magából.
Szeret irányítani, született vezető.
Minden helyzetben, amit a „gyengék”
elrontottak, kétségkívül ő akarja
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helyrehozni. Megoldja a problémákat,
nem sokat gondolkozik el azon, ha
valaki segítséget kér tőle. Bárhol,
bármilyen helyzetben feltalálja magát,
és át tudja venni az irányítást
bármilyen szituációba is kerüljön. Jó a
szervező képessége. Az akadályok
fokozzák a lelkesedését. Ha azt
mondják, neki, hogy lehetetlen csak
fokozza, az csak megnöveli a
teljesítőképességét és rendszerint
igaza van.
Lazítsunk a békés
FLEGMATIKUSSAL:
A legkönnyebben megérthető
személyiség. Az előbbi típusokhoz
hasonlóan a legcsendesebb. Nem veszi
túl komolyan a dolgokat, nem tud,
vagy nagyon nehezen dönt egyes
helyzetekben. Ha megtalálja a helyét a
társaságban, akkor kiegyensúlyozottá
válik. Sokoldalú, de a maga módján
visszafogott. Könnyeden veszi az
akadályokat, de nagyon kevés dolog
tudja izgalomba hozni. Könnyű vele
kijönni, jó társaság, ha persze hozzá
tud szólni a témához. De inkább a
figyelmes hallgatóság közé
sorolhatjuk. Mindenkinek kell egy
ilyen barát.
Ha többet szeretnél meg tudni saját
típusodról vagy választ találni arra,
hogy egyes emberek miért
viselkednek másképpen, mint te, és
szeretnéd megtudni, hogy hogyan
kezeld, az embereket akkor erre
nagyon érdekes információkhoz
juthatsz, ha elolvasod: Florence
Littauer Személyiségünk rejtett
tartalékai című könyvét.
Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Milyen tanácsot ad a pályaválasztási tanácsadó?
Fedák Szabina és Fodor
Nikolett írása

Gondolkodtál már rajta, hogy a
gimnázium után, hol szeretnél
tovább tanulni? Mivel szeretnél
foglalkozni? Milyen faktot válasz
majd 11.-ben? Tudod már?
Ismerünk valakit, aki segíthet.
FIGYELJ!
Ő a pályaválasztási tanácsadó, aki
segítség a problémádra.!
Könnyen megtalálhatod
Nyíregyházán az Egyház utca 13. III.
emeletén.
Telefonon bármikor időpontot
kérhetsz vagy e-mail-en. Több féle
szolgáltatás közül választhatsz, s ez
nem kerül semmidbe, teljesen
INGYENES.
Egy aranyos hölgy fog fogadni, aki
kicsit elbeszélget veled, megismer,
ahogy csak tud. Ha már van pálya

elképzelésed, akkor megbeszélheted
a tanácsadóval, hogy ehhez merre
indulj, mit tegyél, hogy sikerüljön.
Ha pedig FOGALMAD SINCS,
hogy mihez kezdj a gimnázium
elvégzés után- valószínűleg én is ide
tartozom- akkor kitöltesz egy
kérdőívet. A kérdőívekből rengeteg
fajta van, attól függ, hogy mivel
kapcsolatos az, amit tudni szeretnél
pl. munka, munkahely, tanulási
stílus, személyiségtípus. stb. A
kérdések száma változó, sok fajta,
bármivel lehet kapcsolatos. DE NEM
KELL MEGIJEDNI, ez nem hasonlít
egy dolgozathoz sem. Általában
másfél-két óra hosszan tart egy
tanácsadás a kérdőív kitöltésével
együtt. Az ív kitöltése után,
megbeszélheted a tanácsadóval a
kiértékelt eredményt. Ezekből
megtudhatod, hogy neked mivel
lenne érdemes foglalkoznod, miben
lennél igazán jó.
Hasonló kérdőíveket az interneten is
találsz,,Nemzeti pályaorientációs
portál” az oldal neve.

És, hogy mi honnan tudjuk
mindezt? Felkerekedtünk, és
felkerestük a pályaválasztási
tanácsadó irodát. S ha már ott

jártunk a beszélgetés végén nem
hagyhattuk ki azt a kérdést sem,
hogy hogyan lehet valakiből
például pályaválasztási tanácsadó.
Több féle módon juthatsz ebbe a
szakmába. Lehetsz pedagógus,
pszichológus, pszichiáter , de el kell
végezned egy speciális képzést, és
pályaorientációs vizsgát kell tenned.
FONTOS, hogy türelmes, segítőkész,
emberbarát legyél, mert másokkal
kell foglalkoznod.
A tanácsadók egyébként
szülőértekezletekre, kisebb
csoportokhoz, iskolákba is ki szoktak
járni hogy segítsenek másoknak.
Na, tetszik?Bármilyen problémád
van, a tanulással, sulival,
továbbhaladással, keresd fel őket!
Tényleg segíthet, jól fogsz járni, ha
elmész. Rossz dolog nem történhet.
SOK SIKERT!
S végül a minket is fogadó segítő,
akit bátran felkereshettek ti is :Tudlik
Csilla tanácsadó
Tel. 42/508-720
42/508-739
Email:
palyavalasztas.szszbm@gmail.com

Figyelem ! A következő kérdőív Czuczor Kinga speciális Momentán-kérdőíve, amely nem azonos
a cikkben említett hasonló tesztekkel, és (jelentős nyomokban) humort tartalmaz.
Jó szórakozást!
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„Közel van Hozzád!” - Bemutatkozik: a Nyíregyházi Főiskola
Ha valaki már régen nem járt városunkban, akkor nagyon elcsodálkozik, látva, mennyit
változott, fejlődött Nyíregyháza. A legnagyobb lelkesedést általában Sóstó és a megújult
Nyíregyházi Főiskola váltja ki a vendégekből. De nemcsak a főiskola új épületei, hanem
az ott folyó munka is megérdemli figyelmünket. A Momentán megkereste az intézmény
PR- referensét, Nagy Balázst, aki örömmel vállalta, hogy összeállít olvasóinknak egy
anyagot az intézményről.
A megye legrégebbi felsőoktatási
intézménye a változó külső
körülmények között félszáz éve áll az
oktatás és a kutatás szolgálatában.
Az egykori „tanárképzős”
hagyományokhoz híven a főiskola
jelenleg is országosan a legnagyobb
arányban vesz részt a
tanárképzésben, de egyes műszaki és
informatikai területeken is dobogós a
különböző rangsorokban. Az
elsőségek között említhetjük az
ország egyik legszebb és legjobb
infrastruktúrájú modern campusát, a
hazai és uniós források eredményeit
valamint az akadálymentesítést és a
fogyatékossággal élő hallgatókkal
való törődést. „A főiskola közel van
Hozzád” üzenete mögött pedig
nyilvánvaló a tény: az itt élőknek
anyagilag is a legésszerűbb döntés az
intézmény.

Miért pont a Nyíregyházi
Főiskola?

> Mert a Nyíregyházi Főiskola közel
van Hozzád.
> Mert a régió legnagyobb és
legkedveltebb főiskoláján olyan
diplomát kínálunk Neked, amelyet
Európa szerte elfogadnak.
> Mert folyamatosan bővülő
szakkínálatunkban biztosan
megtalálod, amit keresel.
> Mert kiváló oktatók és egyedülálló
oktatási létesítmények várnak Rád
egy helyen.
> Mert jól felszerelt könyvtár és
korlátlan internet-hozzáférés segíti
munkád.
> Mert többféle tanulmányi és
szociális ösztöndíjat, valamint
nyelvvizsga-lehetőséget biztosítunk
> Mert főiskolánkon keresztül
számos külföldi egyetemre juthatsz
el.
Újdonságok a felsőoktatásban -Osztatlan tanárképzés

> Mert tudásod modern
gyakorlóhelyeken és laborokban
mélyítheted.
> Mert elérhető áron juthatsz be a
vadonatúj kollégiumokba vagy a
diákszállóba.
> Mert környezetünk példaértékűen
akadálymentesített.
> Mert Nyíregyháza valódi
diákváros, amely nyitott és befogadó,
barátságos és pezsgő.
> Mert a Nyíregyházi Főiskola
campusa 2009-ben nívódíjat kapott.
> Mert a Campus város a városban,
ahol mindent megtalálsz: sörözőt,
éttermet, kávézót, klubot és bankot,
postát, utazási irodát, könyvesboltot,
uszodát, lovardát, sportcsarnokot,
fitness-centrumot, rádiót,
színháztermet, botanikus kertet és a
sóstói erdőt.

2013 szeptemberétől az érettségiző középiskolások már csak az osztatlan szakpáros rendszerű tanárképzésben
vehetnek részt. Az osztatlan tanárképzésnek két formája a 4+1 éves általános iskolai tanárképzés és az 5+1 éves
középiskolai tanárképzés. A plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti. Mind a két képzési forma 3 éves közös képzési
szakasszal indul. Mindkét formában mesterfokozatot lehet szerezni. A Nyíregyházi Főiskola 29 közismereti szakpáron
a 4+1 típusú általános iskolai tanárképzést kínálja az érettségizőknek. Az osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek
pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében. A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a
szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelentkezővel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező személyes
motivációiról, kommunikációs készségéről való tájékozódás. A Kormány által elfogadott tanárképzésre vonatkozó
rendelet fontos eleme, hogy a diplomával rendelkezők 2016-ig továbbra is jelentkezhetnek a Bologna-rendszerű
tanárképzésre, az elkövetkező három évben a pályán lévő pedagógusok számára is van lehetőség mestertanári
szakképzettség megszerezésére 2-3 féléves levelező tagozatos képzésben. A Nyíregyházi Főiskola 14 szakon és egy
szakmai tanár szakon kínál ilyen képzéseket.
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Lássuk, milyen szakokon tanulhattok a Nyíregyházi Főiskolán – Itt
következnek a meghirdetett képzések a 2014/2015-ös tanévre
Alapképzési szakok
Anglisztika biológia
csecsemő és kisgyermeknevelő
ének-zene
földrajz
gazdálkodási és menedzsment
gépészmérnöki
fizikatanár (természe
képi ábrázolás
környezettan
közlekedésmérnöki
közlekedésmérnöki - légiközlekedési-hajózó
szakirány
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
mezőgazdasági mérnöki
programtervező informatikus
sportszervező
szociálpedagógia
tanító
testnevelő-edző
turizmus-vendéglátás

-

Osztatlan tanárképzés, közismereti tanári szakpárjai
(általános iskolai):
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) –
matematikatanár
-természetismeret-környezettan tanár
fizikatanár - informatikatanár
földrajztanár- matematikatanár
földrajztanár- rajz- és vizuáliskultúra-tanár
földrajztanár – természetismeret-környezettan tanár
földrajztanár – testnevelő tanár
földrajztanár - történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára
földrajztanár - magyartanár
informatikatanár – matematikatanár
informatikatanár – rajz- és vizuáliskultúra-tanár
informatikatanár - magyartanár
kémiatanár – matematikatanár
kémiatanár - természetismeret-környezettan tanár
magyartanár – ének-zene tanár
magyartanár – rajz- és vizuáliskultúra-tanár
magyartanár – történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára
matematikatanár – ének-zene tanár
matematikatanár – rajz- és vizuáliskultúra-tanár
matematikatanár – testnevelő tanár
testnevelő tanár - természetismeret-környezettan
tanár
testnevelő tanár – történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára
testnevelő tanár – ének-zene tanár
biológiatanár –természetismeret-környezettan tanár
biológiatanár – kémiatanár
biológiatanár – testnevelő tanár
biológiatanár – rajz- és vizuáliskultúra-tanár
biológiatanár - földrajztanár
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára –
ének-zene tanár

Mesterképzési szakok
(Kétciklusú – Bologna rendszerű képzésben)
alkalmazott nyelvészet
andragógia
nemzetközi tanulmányok
Tanári mesterképzési szak, szakképzettségei:
-

történelemtanár
vizuális-és környezetkultúra tanár

ének-zene tanár
fizikatanár
földrajztanár
informatikatanár
kémiatanár
környezettan-tanár
magyartanár
matematikatanár
mérnöktanár (gépészmérnök)
pedagógiatanár
testnevelőtanár

Osztatlan tanárképzés – szakmai tanár szak:
mérnöktanár (gépészet-mechatronika)
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Felsőoktatási szakképzés
csecsemő és kisgyermeknevelő
gazdálkodási és menedzsment
kommunikáció és média
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
mezőgazdasági mérnök
programtervező informatikus
szociális és ifjúsági munka
turizmus- vendéglátás

A felsőoktatási szakképzésben felsőfokú
szakképzettséget tanúsító oklevelet lehet szerezni.
A felsőoktatási szakképzés besorolási alapszakján való
továbbtanulás esetén a felsőoktatási szakképzés képzési
és kimeneti követelményében meghatározott kreditek 75
százalékát el kell ismerni (egy 120 kredites képzésből 90
kreditet kell beszámítani). A két éves képzés része a
kötelező féléves szakmai gyakorlat, melyet cégeknél,
vállalatoknál kell elvégezni, amelyekkel a Főiskola
megállapodást köt.

De mit is jelent a felsőoktatási
szakképzés?

Mivel ez a képzési forma a felsőoktatás része, így
állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formára
egyaránt lehet jelentkezni, a www.felvi.hu honlapon
található meghirdetésnek megfelelően.

2013-as tanévtől teljesen átalakul a felsőfokú
szakképzés, az új képzés neve: felsőoktatási szakképzés.
Ez az érettségire épülő rövid ciklusú - 2 éves –
gyakorlatorientált és magas szintű elméleti tudást nyújtó
képzés a felsőoktatás rendszerébe illeszkedik.

Diákélet a Nyíregyházi Főiskolán
A Hallgatói Önkormányzati Testület (HÖT) a hallgatók
legmagasabb szintű szervezete, amely a törvény által
biztosított képviseleti és érdekképviseleti feladatok
ellátásán túl segíti a diákok beilleszkedését, a szabadidő
kulturált eltöltését is. Ez utóbbihoz jelentős mértékben
hozzájárul az intézmény területén fellelhető szórakoztatási
egységek kínálata.

főiskolán, akik rendszeresen megmutatják tehetségüket,
hobbijukat részben kiállítások, előadások, részben „Ki mit
tud?" keretében. Hagyományai és tradíciói vannak a
szakesteknek, továbbá a végzős hallgatókat búcsúztató
rendezvényeknek. A szórakozás mellett
sportlétesítményeink is hasznos időtöltést kínálnak,
atletizálásra, labdajátékokra, úszásra és lovaglásra
biztosítottak a feltételek.
A tudományos munka iránt elkötelezett hallgatók
bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatómunkába, s
eredményeiket tudományos diákköri rendezvényeken
mutathatják be. A kétévente megrendezésre kerülő
Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon
rendszeresen szép eredményeket, sikereket érnek el.
Mások a főiskola Színházi Műhelyében próbálhatják ki
tehetségüket.
A megyeszékhelyen kívül lakók elhelyezéséhez kínálnak
otthonos feltételeket a csaknem kétezer férőhelyes
kollégiumi épületeink. Kiemelkedően magas színvonalú
ellátást, szállást biztosítanak kollégiumaink.

A HÖT évente számos rendezvényt szervez a hallgatók
számára. Az első évfolyamra fel-vételt nyert hallgatók
nyári rendezvénye a Gólyatábor, amely a főiskolai
beilleszkedésben segít. Minden tanév hagyományosan a
Gólyanappal indul, amelyet novemberben tradicionális
báli jellegű avatóest, a Gólyabál követ. Ez a rendezvény
hozza össze az első és felsőbb éves hallgatókat, valamint
oktatóikat. A tanév második félévében kerül megrendezésre a Főiskolások Hete nevet viselő kulturális
fesztivál, amely minden hallgató és érdeklődő számára
nyitott. A szintén tavasszal szervezett állásbörzék a már
végzés előtt álló hallgatók és a munkaerőpiac
találkozóhelyei.
A széles képzési kínálatnak köszönhetően számos ifjú
művész, humorista, táncos, zenész, képzőművész tanul a
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Minek ez a fránya tanulás?
Papp Klaudia interjúja Gazdig Ádámmal, az Erste Bank fiókvezetőjével
Nyilván mindenki más szempontok alapján választotta azt,
hogy a Vasvári Pál gimnáziumba járja középiskolás éveit, de
abban szerintem mindenféleképp megegyezhetünk, hogy
kivétel nélkül minden tanuló a jövője megalapozásának
érdekeit tartotta szem előtt.
A következő riportban is egy volt vasváris diák szólal meg,
aki elérte azokat a célokat, amiket kitűzött maga elé. Gazdig
Ádám az Erste Bank fiókvezetője remek példa arra, hogy nem
hiábavaló dolog, ha kitartunk, még ha néha úgy érezzük is,
hogy a hullámok összecsapnak fölöttünk vagy a világon
bármihez több kedvünk lenne, mint leülni és tanulni egy
kicsit.
Mik azok a mérföldkövek, amik
annak az útnak a szélén találhatóak,
amik elvezették önt a jelenlegi
munkájához?
- Rengeteg, olyan dolog volt, ami ebbe
az irányba vezetett, diákkorom óta,
mindig is érdekelt a pénzügyi világ,
azon belül a bankszakma. Családon,
ismeretségi körön belül, voltak olyan
személyek, példaképek, akik ilyen
területen dolgoztak, velük sok időt
töltöttem együtt, és persze sokat
beszélgettünk, arról hogy „mi leszek,
ha nagy leszek.”

Mik voltak azok a hatások, amik
erre a pályára sodorták?
- Előzőekben említettem, mindig is
érdekelt ez a terület, így a gimnázium
után, közgazdászként folytattam
tanulmányaimat, valamint az
ismerősök, család is segített abban,
hogy az ehhez szükséges gyakorlatot,
a főiskolás éveim alatt és után meg
tudjam szerezni.
Az az élet, amit most él, az a
munkahelyi körülmény különbözik
attól amit vasváris diákként
megálmodott? Ha igen miben?
- Vasváris koromban, nem
álmodoztam, ilyen mélységekig a
leendő munkahelyi körülményeimről.
A gimnáziumi éveket, mai napig a

legszebb időszakomnak tartom, ahol
annyi dolog történt velem (barátok,
barátnők, osztálykirándulások,
tanórák), hogy ezek abban az időben,
minden gondolatomat, energiámat
lekötötték .
Természetesen a munkahelyi
körülményeimmel abszolút elégedett
vagyok, úgy gondolom, nehéz lett
volna ettől szebbet és nagyobbat
álmodni.
Melyek azok a pozitív dolgok a
tarisznyába rakott pogácsán kívül,
amiket a Vasvári Pál Gimnáziumtól
kapott, mint szakmailag, mint
erkölcsileg.
- Informatika szakos osztályba jártam,
az így megszerzett képesítés, a legtöbb
munkahelyen,
az
enyémen
is
alapfeltétel, így ennek mély ismerete,
segíti a mindennapjaimat.
Erkölcsileg, abban az időben rengeteg
ilyen pozitív behatás ért. Amit
leginkább kiemelnék: az életre szóló
barátságok
kialakulása,
ezeknek
fenntartása, az osztályközösség, a
tanáraim intelmei. Mindegyikhez
kötnek pozitív és negatív élmények is,
de azt gondolom sokat formáltak
rajtam és mai napig sokat hasznosítok
belőlük.
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Milyen volt akkor a vasváris
diákélet, amikor még ön is ide járt?
- Ha egy szóval kellene, jellemezne,
felejthetetlen. Ez volt eddigi életem
egyik legszebb időszaka, amire mindig
örömmel gondolok vissza.
Milyen tanácsokat adna azoknak a
diákoknak, akik szintén a pénz
világában szeretnének
elhelyezkedni? Ön, mint tapasztalt
mit ajánl? (iskola, könyvek… )
-A tanulás, az ezzel megszerzett tudás,
nemcsak ennek a területnek, hanem
minden munkahelynek és az életnek is
az alapja. Véleményem szerint ez egy
olyan dolog, amiből nem lehet elég,
folyamatosan bővíteni tudjuk és ez az
egyetlen, amit senki és semmi nem
vehet el Tőlünk.

A beszélgetés végén mit is
tehetne mást a cikk írója,
minthogy megismétli a
címadó kérdést, melyre
talán választ is adott az
interjú „Minek ez a fránya
tanulás?”
Szerintetek?

Momentán-mánia: Japán
A szerkesztőségi megbeszéléseken sok minden szóba kerül. Így derült ki, hogy
újságíróinknak közös kedvence ez a távoli, és reméljük, rögtön kiderül, hogy nagyon
érdekes, ország. Összegyűjtöttünk hát egy kis cikk-csokrot , át is adjuk: sok szeretettel!

Béres Eszter: Őrült japánok?
Gésák. Cseresznyefák. Szumó. Karate. Gyönyörű kertek. Erkölcs. Tokió. Manga. Anime. Origami.
Pokemon. Kultúra. Hagyományok.
Megkérdezett ismerőseim közül legtöbben ezeket a jelzőket használták a fent említett országra, Japánra.
Ez mind szép, jó és igaz is, de mi van a másik oldallal? Az őrült, szabad, kreatív gondolkodású, egyedi,
kissé buggyant Japánnal? Már ezelőtt is hallottam innen-onnan, miféle kreálmányok pattannak ki a
fejükből, de most, hogy jobban beleástam magam a témába, kalandoztam kicsit a neten,s még inkább
meggyőződtem arról, hogy valóban "kattantak"!
Extrém testmódosítás: Jönnek a
FÁNKFEJŰEK!
A vállalkozó kedvű személyek az
eljárás során sós vizet
fecskendeztetnek bőrük alá, amitől
furcsa, fánkszerű képződmény
domborodik ki homlokukon (innen
az,,fánkfej" elnevezés,ahogyan a
képen is látható):
Őszintén szólva, mikor megláttam
ezeket a képeket, nem tudtam, sírjake vagy röhögjek...

rájöttek arra, hogy ha ezt az
olajkomponenst elfogyasztjuk,
bőrünk sokkal illatosabb lesz, ez - a
fokozott verejtékezés miatt –
leghamarabb akkor tapasztalható, ha
valamilyen keményebb fizikai
mozgást végzünk.A gyártó cég ezért
minimum (!) Napi 4 ilyen cukorka
elfogyasztását javasolja egy kb. 65
kilós embernek.

Nem tudom, ti hogy vagytok vele,
de én inkább maradnék a jó öreg
parfümömnél...

Ti mit szóltok? Bevállalnátok
egyet?
Azt a…!: elfogyasztás után a
testedből illatosít a különleges
cukorka!
Deo néven árulják azt a cukorkát,
amely testünkbe kerülve
illatanyagokat szabadít fel, így a
pórusokon át tesz téged két lábon
járó cukrászdává vagy éppen egy jól
megtermett rózsamezővé.
A készítmény fő hatóanyaga a
geraniol nevű monoterpén alkohol,
mely természetes állapotában, a
növényekben és a gyümölcsökben is
előfordul. Japán kutatók 2006-ban

Szexepil:Csálé fogak!
Az ottani, ún. "divatdiktátorok"
sem unatkozhatnak túlzottan: a
fogmatrica lejárt, most a csálé fog
a menő!
Ahhoz képest, hogy nálunk
csillagászati árakat költenek
fogszabályzóra (és nem utolsó sorban
vért izzadnak érte az emberek),a
japánok inkább úgy vélik, a csálé
fogú nők sokkal vonzóbbak, mint a
fehér, szabályos fogsorú társaik, ezért
görbe fogakat (yaeba) csináltatnak
maguknak!
Persze nem kell egyből rémeket látni,
mindössze néhány kiálló darabról
van szó, amiért csak annyit
tesznek,hogy kipótolják az eredetit.
Néhányak ölni tudnának azért a
bizonyos "uncsi mosolyért", de hát ez
van..
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Negyedik , egyben utolsó hasábhoz
érve, valami egészen korszerű, és
nekem kifejezetten tetszetős újítást
tartogattam. Íme:
Büntető kajálda: ha meghagyod az
ételt, többet fizetsz!
Környezetvédelem, fenntarthatóság,
takarékosság. Egy japán szapporói
étterem megbünteti azon a vendégeit,
akik az utolsó falatig meg nem eszik
a rendelt ételüket.
A tulaj elmondása szerint, azért
vezette be ezt a szigorú szabályt,
hogy "megtanítsa" az embereket a
tengeri ételek megbecsülésére, s egy
bizonyos tisztelgés a halászok
részére,akik bármilyen
zord,szélsőséges időjárás ellenére is
kimerészkednek a tengerre,csakhogy
finom ételek kerülhessenek az
éttermek tányérjaira.
"Tilos akár csak egyetlen szem riszt
is hagyni a tányéron. Aki nem eszi
meg az ételét, annak adományt kell
fizetnie!"
Szerintem ez egy remek ötlet,
remélem, jó példaként szolgál más
vendéglőknek is!
Nos, mit szóltok? Elnyerte
valamelyik a tetszésetek? Az én
fejemben egy állati
nagy,,MIÉRT?!" villog...vajon mi
okból?...

Japán legek, ahogy a turisták látják
Mertus Blanka járt utána a témának
Elgondolkodtál, hogy milyen a japánok élete? Miért szokták őket sokszor őrültnek
nevezni? Ha nem, akkor most egy kis részletben megtudhatod.

Sok japán szokás, értékek és
személyiség jegyek abból a tényből
erednek, hogy a japánok olyan közel
laknak egymáshoz, olyan zsúfolt
helyen. Minden nap a japánok ,,össze
vannak csomagolva,mint a
szardíniák" a metrókon,
konyhaméretű yakatori bárokban
(csirke grillező féle kis étterem) és
sushi bárokban. Biciglisek és
gyalogosok harcolnak a túlzsúfolt
járdákon. Ha nem lennének szigorú
szabályok erre, akkor az emberek
,,egymás képébe vagy akár egymás
torkára lépnének".
Na de térjünk át a japán élet
legkedveltebb dolgaira turisták
szerint.
Az árusító automaták egyszerűen
királyak. Miért is? Láttál már, vagy
esetleg hallottál már (nem
anime,manga mániásokra gondolok
=^.^= )olyan automatáról, amiben
meleg vagy hideg dobozos
innivalókat tudsz venni,amelyeknek
szezonálisan lehet változtatni a
hőmérsékletét?
Na de lépjünk tovább a következő
kedvelt dologra, a tatami szobákra.
A minimalizmust lehet, hogy csak 50

évvel ezelőtt fedezték fel, de
Japánban több korszakkal halad
vissza. Egy tradícionális japán szoba
padlózata tatamikkal( kemény fedelű
szőnyeg, ami emlékeztet a tesiórán
használt keményebb féle szőnyegre)
van kiépítve, a falak egyszerű stukkó
falak fa keretben,és egy
alkóval(hálószoba féle) rendelkezik,
amit tokonomának neveznek,mely
lógó tekercsek megmutatására
szolgál a falon és cserép
edényeket,ikebanákat(japán
művészet->növény elrendezés)
tartalmaz.

A harmadik kedvelt dolog a hightech vagy csúcstechnológiás WC.
Tudom fura egy kedvelt dolog,de ha
a turisták ezt mondják? Te mit
szolnál ha télen nem hideg,hanem
fűtött WC-t kéne használnod?

taxisok minden más nemzetiségű
taxisokat lealáznak. A taxi ajtajai
automatikusan nyílnak,az üléshuzatot
csipkés doilek (hasonló a csipkés
teritőhöz) boritják,a vezetők
csalhatatlanuk udvariasak (a
borravaló szó eszükbe se jut). És
szerintem sehol máshol (főleg nem
nálunk) nem csinál a vezető olyat,
hogy kinyomja a mérőórát, ha rossz
úton,irányba
halad.

És az utolsó a japán metrók. Tokió
hihetlen vasúthálózatát a világ irigyli.
Makulátlan,pontos,előkelő-13
vonallal a föld alatt,összekötve
további földfeletti járattal,ez az éltető
eleme a városnak. Ha valakit
hangosan hallasz beszélni,akkor
biztosan nem japán.

(további érdekes információk:
A negyedik helyezést a taxik
foglalják el .Na skacok,a japán

26

New York Times,Japan National
Tourist Organization,Los Angeles
Times,National Geographic)

Egy kis japán költészet
A japán haiku tizenhét szótagból (ondzsi) álló vers, mely három 5-7-5 szótagszámú sorba tördelhető.
Faludy György a következőképpen jellemezte ezeket a verseket:
„ A haiku abban különbözik a világ minden más lírai versétől, hogy pillanatfelvétel. Speciálisan japán jellege
először idegenszerű, mert mint egyetlen filmkocka bonyolult érzelmek, szenvedélyek kifejezésére alkalmatlan,
gondolati tartalmát is csak sejteti. Pillanatfelvétel fáról, virágról, állatról, esőcseppekről, fűről, kavicsról,
holdfényről.
A jó haiku a valóság parányi részletének megragadásával felidézi , vagy legalább megsejteti az egészet:a virág
mögött a tájat, és az évszakot, a béka ugrása mögött az élet groteszkségét, a ködbe vesző ösvény mögött a
halált.”
Papp Klaudia(10.E), a Momentán új újságírója „tett kirándulást” e különleges műfajban.

Papp Klaudia : Létszakok
(TÉL)

(NYÁR)
Felhág már a Nap,
Rótt vöröse rögöt tör,
Éke az égnek.

Alszik már minden,
A szél zord havat libbent,
Nem jó csak itt bent.

(ŐSZ)

(TAVASZ)

Levele sápad,
Nyúlik árnyéka fának,
Jő az elmúlás.

Duzzadó rügyek,
Testben vér pezseg,
Vérbő kikelet.
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Felhívás

Figyelem! Elindul a Rock-Suli
A Momentán mindenkit vár rock történeti kurzusának első előadására:

Ebergényi Vilmos- Szabó András- Szentpéteri Dániel
koncertjére
2013.december 5-én, csütörtökön 17 órától a Mustárházba (Szent István
u.20)
Ne feledd: „A rock and roll az nem egy tánc”
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Új tanév- új „igazolások” a Momentánnál
Papp Zsanett

Csengeri Fanni nagy örömmel mutatja be a
szerkesztőség új tagjait, akiknek munkáival már
ebben a számban is találkozhattok. S mivel a
bemutatás még nem teljes, a következő számban
folytatjuk…

10. E osztály német faktos tanulója.
Nagyon szeret rajzolni, zenét hallgatni, és olvasni is.
Humoros, jószívű, és kreatív leányzó. Néha túlságosan
közvetlen, ebből adódnak olykor félreértések. Farkas
Zoltán tanár úr javasolta neki, hogy csatlakozzon az
újsághoz, mert úgy gondolta, a segítségünkre válhat a
rajzaival. Amiben természetesen igaza is volt.

Tudlik Dóra
A 10. C osztály angol faktos tanulója.
Könnyen barátkozó típus, nem nehéz vele szóba
elegyedni. Kissé hirtelen haragú, könnyű felidegesíteni.
Hobbija a fotózás, amit állítása szerint nagyon élvez. Az
újsághoz azért csatlakozott, mert így kipróbálhatja magát a
fotózás terén, ugyanis ő az, akinek a nagyszerű képeket
köszönhetjük a lapban, valamint az újság facebook-os
profilján. Dóri elárulta, hogy a fotókat általában
megpróbálja a saját szemszögéből készíteni.

Fotini Tsorbatzoglou
A 9. C angol faktos tanulója.
Nagyon szereti a csokit, már-már káros szenvedélynek
mondható nála. Ha valamit elkezd, azt soha nem hagyja
félben, soha nem ad fel semmit sem. Nagyon szeret
filmeket nézni, az újsághoz is ezért jelentkezett, mert
filmrendező szeretne lenni, és úgy gondolja, hogy itt az
újságnál sokat tanulhat, hiszen a feladata az, hogy
filmkritikákat írjon.

Fodor Nikolett
A 10. E osztály német faktos tanulója.
Sportos lány, szeret biciklizni, úszni és röplabdázni is.
Szereti a hosszú sétákat. Nagyon makacs, de éppen ezért
kitartó is. Állítása szerint néha talán kissé naiv. Megértő,
segítőkész, és kedves lány. Az újságról Fedák Szabina
szerkesztőségi tagunk mesélt neki, így ő is kedvet kapott
az újságíráshoz. Nagyon jól érzi magát a lapnál

Wágner Laura:
A 12. C osztály német faktos tanulója.
Nagyon szeret a barátaival lenni, szeret programokat
szervezni. Kedveli a pozitív gondolkodású embereket. 2
évig gitározott. Elmondása szerint néha túlságosan is
határozott, makacs. Számára nincs lehetetlen. Nagyon
céltudatos ember, éppen ezért jelentkezett a Momentán
szerkesztői közé, valamint azért, mert itt
kibontakoztathatja a szervezőkészségét. Főként a társaság
miatt csatlakozott.
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Bett*trend*y - Tippek és tanácsok
A 2013-as őszi trendje szinte söpri az utat
maga előtt. Számos extrémnek tűnő dolgot
láthatunk a kifutókon, amiket később
egészen hordhatóvá alakítanak át a
celebeink.

A hajak terén sincs nagy változás, hiszen a fonások
köszönik szépen, jól megvannak és nem akarnak
kimenni a divatból! Nagyon egyedi frizurákat is
láthatunk a kifutókon, amiket valószínűleg nem
nagyon lehet látni az utcákon.

Vegyünk sorra pár dolgot. Nézzük először a
hosszabb alsó réteget. A kabátkák alá egy hosszabb
blézert vagy éppen mellényt vesznek fel, direkt azért,
hogy kilógjon, így az is könnyen láthatóvá válik akár
az utcán!

…és végül egy praktikus tanács bőrünk
örömére a hűvös őszi napokra:
Néhány csepp friss citromlét adjunk egy evőkanál
mézhez, s ezt a masszát vigyük fel a vonásainkra,
majd tegyünk rá vékonyan felszeletelt
uborkakarikákat is.
A zabkorpás pakolás szintén hasznos. Két teáskanál
zabkorpát keverjünk össze egy teáskanál natúr
joghurttal és egy teáskanál friss vízzel. A kencét
hagyjuk hatni a vonásainkon negyedórán keresztül,
majd mossuk le bő vízzel.

Másodjára pedig nagy felháborodást okozott „az” a
bizonyos áttetsző ing, ami alá egyesek nem vesznek
fel mást, csak melltartót, mert azt iszik, hogy ők is a
kifutón vannak. Ám ez a viselet nem éppen iskolába
vagy munkahelyre illő. Lehet például alá venni egy
topot vagy egy spagetti pántos felsőt is, hogy ne
legyen olyan „felkavaró” hatása!

Az idei ősz és tél legfelkapottabb színe a szürke és a
barna. Ez az évszak 2013-ban a rétegzésről és a
meghökkentő párosításokról is szól majd, így majd ne
lepődjünk meg, ha kötött, sportos sapkát látunk az
elegánsabb összeállításokkal. A divattervezők idén
előszeretettel használják a szőrmét a ruhákra
kiegészítésként. A szőrme mindig elegáns!
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Utózöngék
Válaszok a tanár-kvíz kérdéseire:
Szabóné Varga Julianna tanárnő kedvenc karaktere a Gyűrűk Urában : Gollam.
Vámosi Zentai Judit tanárnő évekig kézilabdázott.
Tapa Eszter tanárnő kedvenc Audrey Hepburn filmje : Álom luxuskivitelben.
Garai Zsófia tanárnő kedvenc síparadicsoma Ausztriában található.
Bakosiné Szenczi Erika tanárnő fia, Péter, híres magasugró.
Minden helynek megvannak a maga titkai
Nincs ez így a Vasvári épületével sem. És minden titkok legnagyobb rejtélye nálunk: az aula. Pontosabban az
aula Szent Kövei, melyet földi halandó lába oly ritkán érinthet.
De mi megígérjük, hogy a következő számban utánajárunk: miért is, mióta és meddig? Csak nehogy kiderüljön
valami esetleg egy ősi indián temetkezési helyről, mert akkor Stephen King bácsié kell, hogy legyen a sztori.

Momentán paparazzo: Beach Boys ( és Girl) a Vasváriban, a hatodik szám
megjelenésekor

Momentán
A Vasvári Pál Gimnázium diáklapja
Megjelenik: kéthavonta
Felelős kiadó: Kovács Ágnes igazgató
Címe: 4400Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8.
Szerkesztőség e-mail címe: momentan_vpg@freemail.hu
Diák szerkesztő: Hadzsi Bettina
Patronáló tanár szerkesztő: Győri Izabella
Újságírók:Béres Eszter, Czuczor Kinga, Csengeri Fanni,Fedák Szabina, Fodor Nikolett, Fotini
Tsorbatzoglou ,Káté Lini, Mertus Blanka, Mizsák Réka,Papp Klaudia, Papp Zsanett Johanna, Tudlik Dóra,
Wágner Laura
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Így készült a Momentán
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