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Télből-a tavaszba a Vasvári Pál Gimnáziumban
Kovács Ágnes igazgatónőt az elmúlt két hónap legfontosabb eseményeiről kérdeztük
- „Ha jól belegondolunk a félévi bizonyítvánnyal és az
alapítványi bállal zártuk a telet. A bál nagyon kedves
esemény számunkra, ez már
a harmadik ilyen rendezvény
volt, és szerencsére nem
csökkent sem a szervezők,
sem a vendégek lelkesedése.

A tavaszi megújulás az iskolában is elkezdődött. Jól
sikerült a tavasz első hagyományos vasváris programja a
diáknap, bár az igazi tavaszi lendületet most a városi ünnepi
műsor jelentette március 15-én. Büszkék lehetünk azoknak
a kollégáknak és diákoknak a teljesítményére, akik részt
vettek a munkában. Nagyon sok gratulációt fogadtam az ő
nevükben is, és éppen ma érkezett meg polgármester úr
levele, aki szintén köszönetet mondott az ünnepi
pillanatokért.
A tavasz a továbbiakban is sok munkát jelent majd
mindenkinek. A diákoknak nem szabad elfelejteni, hogy a
jó év végi jegyek sokuknak már pontot jelentenek a
felvételin.
De ha már szóba került a jó idő, akkor egy jó hír a
környezetbarát biciklis vasvárisoknak: épül a
kerékpártároló a bejárat mellett. Ennek már csak azért is
külön örülök, mert bár iskolába nem két keréken járok, de a
kikapcsolódást a kerékpározás jelenti számomra. A tavaszi
fáradtság ellen is csak ajánlani tudom mindenkinek a sétát
és a mozgást a friss levegőn.”

Nagy köszönetet kell
mondanunk a szülőknek,
támogatóknak, akik téglajegy
vásárlással, tombola
felajánlással vagy a bálon
való részvétellel segítik az
iskolában folyó munkát.
Tavaly a bevételből több
termet is festettünk, és
lambériáztattunk. Az idén is
folytatjuk az iskolai
környezet megújítását, és a
stúdió fejlesztését.

Villáminterjú Borosné Puskás Bernadett tanárnővel az Alapítványi Bál
szervezőjével:
„ Az idei bál SPORTBÁL volt, hiszen nagy hagyománya van az iskolában a sport tagozatnak. Rövid műsorral
kezdődött a rendezvény, amelyen felléptek az ének tagozatos diákok: a három gitáros fiú műsora éppúgy nagy
tapsot kapott, mint Fogarasi Eszter hegedűjátéka. A bál témájához kapcsolódóan a 12.B-s lányok egy fantasztikus
buzogány gyakorlattal készültek,amit Balázsné Baraksó Éva tanárnő tanított be a lányoknak. Nagy siker volt a
szülői munkaközösség műsora is, reméljük hagyományt teremtettek a bátor vállalkozással. A jövő évi téma és
program legyen még titok, de annyit elárulhatok: bál lesz jövőre is!”

Momentán-ajánló
A képen az áprilisi Momentán
szerkesztői: Papp Zsanett Johanna,
Tsorbatzoglou
Fotini
és
Szigeti
Boglárka
„Milyen lett ez a szám?
Lelkesítő, tavaszi, őszinte. Új
megvilágításba helyezünk
hétköznapinak tűnő, de korántsem
elhanyagolható problémákat.
Szeretettel ajánljuk minden
vasvárisnak az áprilisi Momentánt.”
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Ismeretlen ismerősök - avagy folytatjuk tanáraink bemutatását
Előző számunkban igyekeztünk megtudni néhány érdekességet az iskola új tanárairól. A
cikknek olyan nagy sikere volt, hogy elhatároztuk: folytatjuk a sorozatot!

Szűcs Csabáné, Klári néni

Pók István
Mióta és mit tanít?
Testnevelő tanár vagyok. 1995. szeptember 1-jén léptem
be először tanárként az iskolába. Megilletődve álltam a
folyosón az évnyitó ünnepség alatt, azt sem tudtam merre
nézzek. Rám kiáltott egy idős tanárnő, nem sejtve, hogy
„kollégája” leszek : -„Kisfiam, fogd már meg azt a
zongorát és segíts Te is vinni!!” Én meg cipeltem a
zongorát és gondoltam, hogy na ez a 40 év is jól kezdődik!
Miért választotta a tanári pályát?
Mindenáron labdarúgó edző akartam lenni, és a 90-es
években még
könnyebb volt
edzői
diplomát
testnevelő
tanárként
szerezni, ez az
igazság.
Időközben
azonban
megszerettem
a pályát, sőt
talán
szívesebben is
tanítok, mint
edzősködöm.

Mit és mióta tanít tanárnő?
1987-től tanítok ebben az iskolában, kezdetben magyart és
történelmet tanítottam, de amióta igazgató helyettes
lettem, lecsökkent az óraszámom, így most már csak
történelmet tanítok.
Miért vonzotta a tanári pálya tanárnőt?
Mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni. Nagyon
szeretem mind a két tantárgyat, amit tanítok, és szeretném,
ha a gyerekek is megszeretnék őket.

Melyik közmondás jellemezné tanárurat?
Nem tudom, ezt ne én döntsem el magamról.
Mi a kedvenc filmje és miért éppen az?
Mindenevő vagyok, csak jól legyen megcsinálva. Ha
leülök filmet nézni, nem a világbékére gondolok, csak
szeretnék jól szórakozni. Szeretem a jó akciófilmeket is.
Jason Stathamtől jöhet bármi, de a szép tájak és az
aranyos nénik miatt a James Bond filmek is nagy
favoritok. Animében pedig óriási Naruto fan vagyok.

Melyik közmondás jellemezné a legjobban tanárnőt?
Többet ésszel, mint erővel.
Tanárnőnek mi a kedvenc filmje, és miért?
A két kedvencem a Róma nyílt város és az Országúton
című filmek, mert olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek
közel állnak hozzám, mint pl.: a második világháború.

Mi volt az óvodában a jele és most mit választana?
Megkérdeztem anyukámat, de már ő sem emlékezett rá.
Ha most választanom kellene valami zenéhez kapcsolódó
jel lenne, a zenehallgatás ugyanis a legkedveltebb hobbim.

Tanárnőnek mi volt a jele óvodában? Ha ma
választhatna, akkor mi lenne az?
Akkor fenyőfa volt a jelem, de ha ma választhatnék, akkor
a pillangót választanám.

Milyen édességgel lehet kiengesztelni?
52 fokos szilvapálinkával. 

Milyen édességgel lehet kiengesztelni tanárnőt?
Az étcsoki a kedvenc édességem, de nem vagyok annyira
haragtartó, hogy ilyen módszerekhez kelljen folyamodni.
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Bergmann Lászlóné
Mit és mióta tanít tanárnő?
1979 óta tanítok. Angol-orosz szakon végeztem, s először,
pár évig mindkét nyelvet tanítottam, majd csak angol, a
mai napig.

Tanárnőnek mi volt a jele óvodában? Ha ma
választhatna, akkor mi lenne az?
Régen, mikor még óvodába jártam még nem voltak jelek.
Imádom a kutyákat, ezért ha ma választhatnék biztosan
egy „kutyus” lenne a jelem.

Miért vonzotta a tanári pálya tanárnőt?
Rokonaim között nagyon sok pedagógus van. Különböző
tantárgyakat tanítanak, s láttam, hogy mennyire szeretik a
munkájukat. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a
tanulmányaim során engem is számos kiváló pedagógus
tanított.

Milyen édességgel lehet kiengesztelni tanárnőt?
Kedvencem a Ferrero Rocher, de édességgel nem lehet
kiengesztelni.

Tanárnőnek mi a kedvenc filmje, és miért?
Több kedvenc filmem is van, de nincs egyetlen kiválasztott.
Kedvelem a történelmi filmeket, különösen az egyiptomi
történelmet, valamint a Római Birodalom eseményeit.
Ezen kívül szeretem a tudományos-fantasztikus filmeket és
a vámpírtörténeteket is.
Melyik közmondás jellemezné a legjobban tanárnőt?
Ismerek sok szólást és közmondást, és ha az óra anyaga
megengedi, meg is tanítok néhányat angolul is. Nem
hiszem, hogy bármelyik is jellemezne, inkább
fontosabbnak tartom a gondolatot, amit közvetítenek.

Volt néhány kérdésünk a rendszergazdához is !
Papp Zsanett Johanna faggatta a „számítógépek királyát”
Nagyjából ugyan ilyen volt,
egyáltalán nem változott sokat.
Mennyiben változtak diákok?
Az új helyzethez alkalmazkodtak.
Vannak olyanok, akiknek örültem
volna, ha az én időmben lettek volna
diákok, de vannak olyanok is, akiket
még a hátam közepére sem kívánnék.
Sokat szoktál otthon a gép előtt
ülni?
Nem, nem vagyok kocka.

Mióta dolgozol itt, a
gimnáziumban?
2011 augusztus végén kezdtem
rendszergazdai pályafutásomat a
Vasváriban.
Tudjuk, hogy valamikor te is az
iskolában végeztél. Amikor itt
tanultál milyen volt a suli? Sokat
változott azóta?

Mi a kedvenc játékod?
Nem különösebben szoktam otthon
játszani, de ha igen akkor
klasszikusokkal, mint: GTA, Noir-os
játékok, de még pasziánszozni is
szoktam.
Ha egy hétre elszakítanának
minden digitális eszköztől, mihez
kezdenél?
Semmi problémám nem lenne. Most
nyáron is voltam a Tiszán, egy hetet
kenuzni.
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Nyelvi karácsonyon hallottunk
énekelni. Nem tűnsz kezdőnek.
Milyen kapcsolatban állsz a
zenével?
Sokfélében. Az éneklés csak hobbi
szinten megy. Otthon szoktam
énekelni. Egyszer énekeltem egy
esküvőn, de nagyon extrém
körülménynek számított. De
doboltam könnyűzenét és
komolyzenét is egy fúvós
zenekarban.
Megfordult már valaha a fejedben
hogy jelentkezel az x–faktorba?
Régebben egy fodrászt cégnél
dolgoztam videókat csináltam nekik
meg ilyesmi és egyszer a buszacsába
jöttek az x-faktorosok és csinálták
Murik Enikő haját, és aki csinálta
megszólalt, hogy amúgy a Zsuzsika
(a nővérem) és Lacika is nagyon jól
énekel. Erre megszólal Baricz Gergő,
hogy most úgy is itt vannak,
jelentkezzek. De visszautasítottam,
mert nincsenek ilyen indíttatásaim.

Diáknap- 2014
Az előző évekhez hasonlóan az idén is volt diáknap az iskolában. A programok között
egyaránt megtalálhatóak voltak a könnyed szórakozást, a sportos időtöltést vagy éppen
az izgalmas ismeretszerzést kínáló rendezvények
A Momentán Kávéház filmekkel várta a diákokat. Sikeres volt a
program, jó hogy sokan eljöttetek!

Volt popcorn is, és legyünk hálásak az „önkénteseknek”, hogy csak egy adagot égettek szénné, és így egy hétvége
mégiscsak elég volt, hogy az iskola kiszellőzzön. 

A Momentán Játéktermében Soós
Máté, Kenéz Ádám és Kiss István
Vencel várták a számítógépes
játékok rajongóit.

A fizika, biológia és környezetvédelem témaköréből is tartottak
előadást egyetemi és főiskolai oktatók, de a Momentánnak a
legjobban az az ötlet tetszett, hogy néhány izgalmas, a diákok
által tartott előadást is meghallgathattak az érdeklődők.
A képen Zajácz Orsolya (10.C) éppen a nagy világmárkákról
beszél .Osztálytársai Tudlik Dóra és Asztalos Noémi szintén
tartottak előadást. Dóra a Coca Cola céget , míg Noémi a
Szahel öv problémáit mutatta be.
Kilencedikes diákok is szerepeltek.
Természetföldrajzi előadásokat tartottak:
Baglé Dávid és Reskó Noel a 9.D
osztályból.
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Vasváris portrék: Kovács Beatrix
Örömmel folytatjuk azoknak a vasváris diákoknak a bemutatását, akik különleges
hobbijuk, kiemelkedő tehetségük miatt érdemesek a figyelmünkre.
A Momentán újságírója, Papp Zsanett Johanna a zeneiskolában, egy kiállításon figyelt
fel Kovács Beatrix rajzaira, és azonnal interjút készített a 11.A osztály tanulójával.
Mióta rajzolsz és zenélsz?
Rajzolni tulajdonképpen valamikor
akkor kezdhettem el, amikor az első
nyomot hagyó tárgyat a kezembe
adták kiskoromban. Zenélni 2005ben
kezdtem el, harmadikos koromban
Kisvárdán, tehát lassan 9 éve, hogy
zenélek.

Van kedvenc zenei stílusod,
korszakod ?
Mivel nagyon ritkán hallgatok
könnyűzenét, ezért csak komolyzenei
kort tudok kiemelni. Legjobban talán
a romantikát és a reneszánszt
szeretem. Villa Lobos és Beethoven
örök kedvenc zeneszerzőim.

Milyen témákban szoktál rajzolni
és hogyan?

Melyik díjadra, eredményedre
vagy a legbüszkébb?

Elég változatos témákat jelenítek
meg. Szeretek grafit portrékat vagy
színes szürreális festményeket
készíteni. Időnként, ha valami
nagyon érdekes vagy technikás képet
látok akkor tanulás céljából kis
változtatásokkal reprodukálom.
Főleg inkább úgy megy ez, hogy
bekattan valami, ott motoszkál az
ember fejében és addig nem hagyja
nyugodni, míg papírra nem veti.

Minden elért sikerem és eredményem
kedves nekem – ugyebár ez evidens –
de mégis kitűnik az első
versenyeredményem. Egy keletmagyarországi gitárversenyen
szerzett kiemelt nívódíjam indított el
mindent. Később országos és
nemzetközi versenyek jöttek, ahol
újabb díjak következtek.

Hogyan kezdted el a zenélést, és
miért éppen a gitárt választottad?
A nővérem már 2 éve tanult
fuvolázni, és így kerültem
kapcsolatba a zenetanulás
gondolatával. Besétáltunk a
zeneiskolába és valahogy a
gitárteremhez vezetett az út, ott pedig
már nem volt kérdés mit választok.
 A későbbiekben viszont új utak is
nyíltak előttem, így jelenleg
zongorázni is tanulok.

Mik a jövőbeli terveid a zenével?
Igen, ezzel szeretnék továbbtanulni,
gitártanár és előadóművész akarok
lenni. Mellette hobbi szinten
megtartani a zongorát és a rajzolást.
Hogy jut a tanulásra a rajzolásra és a
zenélésre is időd?
Az az igazság, hogy sehogy. Tipikus
példája ez azoknak az eseteknek
mikor van 3 opciód, de csak kettőt
választhatsz. Leggyakrabban a
rajzolás esik ki, mivel a tanulás és a
zene is órákhoz van kötve, ahol
teljesítenem kell. A legtöbb időt
egyértelműen a zenélésre szánom,
mivel már tudom, hogy ez lesz a
jövőm is. Szokás erre mondani: hát a
művészélet. Talán majd egyszer
mindenre lesz időm 
Mi a kedvenc könyved miért?
Na, erről sokat tudnék írni, ugyanis
nagyon szeretek olvasni. Nem tudnék
egyet kiemelni. Ha népszerűbbeket
akarnék említeni, akkor rajongok
Tolkien és George Martin
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munkásságáért. Főleg verses típus
vagyok, legkedvesebb irodalmi
alakom Radnóti Miklós.
Szívbemarkoló az életútja és ez által
a versei is. Zárójelben megemlítem,
hogy jelenleg egy gyermekek
számára íródó verseskötet
illusztrációin dolgozom.

Ha kellene ajánlanod egy jó filmet,
mondjuk a kedvencedet, akkor
melyiket választanád?
Az utolsó szamuráj és a Mesterséges
értelem számomra örök kedvenc.
Mindkettő nagyon igényes és érdekes
témát dolgoz fel. Kedvenceimmé
mégis azért váltak, mert a rendező
valamilyen kritikát fogalmazott meg
bennük, tágabban véve
tulajdonképpen mindkettőben a
haladás árnyoldalairól.

Húsvét- Tudjuk, mit jelent?
A húsvét a tavasz fontos ünnepe. Örülünk a szünetnek, kirándulni megyünk vagy
rokonokat fogadunk, csoki nyulat veszünk a gyerekeknek. De belegondolunk, mit is
jelent ez az ünnep valójában a keresztény kultúrkörben?
A Momentán két újságírója: Svantner Julianna és Popovics Bence járt utána a témának.
A húsvéti ünnepkör ünnepnapjain a hívek Jézus életének utolsó napjaira, keresztre feszítésére és feltámadására
emlékeznek. (Magát a húsvéti ünnepet a nagyböjt, azaz egy 40
napig tartó felkészülés előzi meg.)
Virágvasárnap (a húsvét ünnepét megelőző vasárnap)
Jézus bevonult Jeruzsálembe, és az emberek pálmaágakat
lengetve üdvözölték.
Nagycsütörtök (a húsvét előtti csütörtök)
Ekkor történt az utolsó vacsora.
Nagypéntek
Jézus keresztre feszítésének napja. Gyászünnep, amikor szigorú
böjtöt kell tartani.
Nagyszombat
Jézus sírban pihenésének napja.
Nagyszombat este tartják a feltámadási körmentet a katolikusok.
Húsvét vasárnap
Jézus feltámadása, a keresztény liturgia legnagyobb ünnepe.
Húsvét hétfő
Jézus megjelenik a tanítványok házában.
A népszokásokban a fiatalság, az emberi öröm ünnepe, Magyarországon elterjedt szokása a locsolkodás.

Az ünnep jelentőségéről Popovics Enikőt, református teológus hallgatót kérdeztük
kárhozattól. Szóval úgy is
fogalmazhatnék, hogy húsvétkor az
örök élet reménységet ünnepeljük.
Szerinted mit kéne tenni ahhoz,
hogy a fiatalság figyelmét felhívjuk
az ünnepre?

Mit is ünneplünk valójában
húsvétkor? Mi a húsvét keresztény
üzenete?
Keresztény szemmel húsvétkor az Úr
Jézus Krisztus győzelmét ünnepeljük.
Hiszen ezen a napon győzte le az ősi
ellenséget, a bűnt, a gonoszt, a
halált. Ez a keresztény emberek
legfontosabb ünnepe. Hiszen ezen a
napon mutatta meg Isten, hogy
mennyire szeret bennünket.
Egyszülött Fiát áldozta fel az
emberek bűneiért és ezzel
megszabadított minket az örök

A fiatalság úgy ítéli meg, hogy ami az
egyházhoz kapcsolódik az régimódi
és unalmas. De ez nem így van.
Sajnos nincs kész recept arra, hogy a
fiatalságot hogyan is lehetne
meggyőzni. Ha ezt megtaláltam
volna, már az öcsém is régen
fontosnak találná azt, amit én. Csak
egy használható dolog lehet. Nem
szabad feladni és úgy kell nekik ezt a
történetet elmondani, hogy
érdekesnek találják. Persze nem
mindegy, hogy hogyan. A média és a
kereskedelmi piac elemi erővel
próbálja felkelteni a figyelmet a
húsvétra és ez elég jól megy nekik.
Izgalmas filmekkel, finom csokikkal
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és cuki állatokkal. De szerintem
semmi cuki sincs abban, ha valaki a
kereszten hal meg. Nem hinném,
hogy a megoldás ez lenne. A
figyelemfelkeltés megtörtént, de az
ünnep elvesztette a lényegét. És talán
az is közrejátszik a dologban, hogy
felgyorsult a világ. A mai fiataloknak
nincs idejük leülni, elolvasni egy
Biblia történetet és elgondolkozni
annak a lényegén. Vagy csak
szimplán éretlenek és cikinek találják
a hitet. De meggyőzni őket arról,
hogy nincs igazuk, szinte lehetetlen.
Bár az Istennek semmi sem
lehetetlen, így nem marad más, mint
az imádkozás.

Momentán filmajánló
Tsorbatzoglou Fotini
Az Oscar díj nyertese: 12 év rabszolgaság
pár percéből tudjuk meg, hogy mennyi ideig tartott a
főszereplő rabszolgasága. Ez egy nehéz film komoly
gondolatokkal, tele szenvedéssel, de épp elég drámai
pillanattal.
Oscar díjat is nyert a film. Lupita Nyong’o kapta meg a
legjobb női mellékszereplő díjat a filmben nyújtott
alkotásának köszönhetően. Ennek a filmnek lett a legjobb
adaptált forgatókönyve is.

A film 1841-ben játszódik és egy igaz történet alapján
készült. A feketék akkori helyzetéről, rabszolgaságáról
szól. Ezt a témát már sok film feldolgozta, de ez sikerült a
legjobban. Tökéletesen bemutatja a feketék és a fehérek
ellentétét. Jó jelenetekkel, zenékkel és díszletekkel érték el
a várt hatást. Kiválóan érzékeltették a különböző
életmódokat.
Több nézőpont is felmerült a film során. Persze a déliek
többsége lenézte a színes bőrűeket, és előszeretettel
alkalmazta őket rabszolgának, de szerencsére akadtak
olyanok, akik már akkor megvetették a rabszolgatartás
rendszerét, bár ők kevesen voltak és nem voltak elég
bátrak, hogy megvédjék őket.
Ez a film tanulságos lehet a mai világ számára is, mert
sajnos még mindig sok a megvetés, az utálat és még
mindig elítéljük a másikat azért, mert másképp néz ki,
mert máshonnan jött vagy, csak mert másképp
gondolkozik.
Ez egy nagyon jó film. Miután megnézed egy ideig a
hatása alatt vagy és szerintem ez teszi a jó filmet még
jobbá. Érdemes megnézni és tanulni belőle. Viszont az idő
múlása nem nagyon tűnt fel, csak a címből és a film utolsó

Momentán tehetségkutató
Köszönjük Farkas Zoltán tanár úrnak, hogy felhívta a figyelmünket Bogár Enikő rajzára. Nekünk is
nagyon tetszik. És nektek?
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Vasvárisok itt-ott mindenütt
„
Szerelmes versmondó” versenyt
szerveztek iskolánk nyelvszakos
tanárai a nyelvtagozatos diákok
számára.
Olyan verseket, dalszövegeket adtak
elő a jelentkezők, melyek témája a
szerelem.
A versenyző diákok: Pinhasov Ráhel,
Szigeti Brigitta, Tölgyfa Bálint, Illés
Nikoletta, Balogh Bernadett, Péter
Fanni, Papp Zsanett, és Gégény
Boglárka voltak. . Gratulálunk
minden résztvevőnek!
A Váci Mihály Gimnázium megyei
tanulmányi versenyeket rendezett
Tiszavasváriban. Gimnáziumunkból
is sokan mérettették meg magukat, és
szép eredményeket értek el a
vasvárisok.
Első helyezést értek el
Matematikából: Földesi Dávid
(képünkön) / felkészítő tanára:
Molnár Csaba

Angol nyelvből Herczku Flóra (9.D)
Badari Dávid (10.C) Molnár Máté
10.C / felkészítő tanáruk Gebri Márta

Angol nyelvből: Mogyorósi Szabina
(9.D)/felkészítő tanára: és Molnár
Fanni (9.C) /felkészítő tanára: Tapa
Eszter
Német nyelvből: Papp Klaudia
(10.E) / felkészítő tanára: Garai
Zsófia
Harmadik helyezést értek el
Informatikából: Dávid Zoltán (12.D)/
felkészítő tanára: Komoróczy
Tamásné
Történelemből: Kovács Emese,
Lisovszki Fanni, Seres Mariann
(képünkön) /felkészítő tanáruk: Gebri
Márta

Nyolcadik alkalommal győzött a
Vasvári
A Magyar Diáksport Szövetség
minden évben elismeri a
diákolimpiákon eredményes iskolák
munkáját. A Vasvári Pál Gimnázium
az idén is megnyerte a legsikeresebb
iskolák pontversenyét. A budapesti
ünnepségen Bugyi József tanár úr és
Végvári Ferenc tanár úr vette át az
elismerést.

Német nyelvből: Tóth Angéla és
Albók Gergő / felkészítő tanáruk:
Garai Zsófia
Informatikából: Földesi Dávid (12.D)
/ felkészítő tanára: Komoróczy
Tamásné
Második helyezést értek el
Informatikából: Boros András (10.D)
/ felkészítő tanára : Komoróczy
Tamásné
Történelemből: Bényei Dominika,
Nagy Adrienn, Pálinkás Nikoletta
(11.A) /felkészítő tanáruk: Gebri
Márta
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Különdíjas pályamunka
A Víz világnapjára kiírt pályázaton
nyert különdíjat Simkó Zsófia, a
11.A osztály tanulója. Az elismerést
a Megyei Vízügyi Igazgatóság
ünnepségén vehette át a vasváris
diák. Felkészítő tanára Rádulyné dr.
Fazekas Judit volt.
Nagy sikerű előadás a Bencs
Villában
Vasváris színjátszók a Párisz almája
című darabot mutatták be a Bencs
Villában, és óriási sikert arattak a
humoros jelenetekben bővelkedő
előadással. Gratulálunk a
színjátszóknak és a csoportot irányító
Mikó Gyöngyi tanárnőnek és Ferró
Csabának.

„A márciusi ifjak egyike én valék”
Mindig különleges ünnep a város
életében az1848-as forradalomra való
emlékezés. Az idén a Kossuth téren a
gimnázium mutatta be zenés irodalmi
műsorát, s nem túlzás azt állítani,
hogy a közönség ámulva nézte az
előadást. Minden szereplő
kiemelkedően játszott a darabban,
melyet Győri Izabella, Mikó
Gyöngyi és Pásku Judit tanárnők
írtak, s melynek színpadra állításában
az énekkart vezető Borosné Puskás
Bernadett tanárnő és a színjátszókat
irányító Ferró Csaba is
közreműködött.

A természettudományok népszerűsítése iskolánkban
A Debreceni Egyetem tanárai több nagy sikerű, érdekes előadással népszerűsítették a
természettudományokat iskolánkban. Az előadások nemcsak szórakoztatóak voltak, de segítettek az
emelt szinten érettségiző diákoknak elmélyülni a biológia tantárgy egy-egy részterületében.
2014. március 11-én Dr. Jenei Attila gazdagította a
diákjaink természettudományos ismereteit.
Az előadásának a címe: ,
,Mikrovilág nagyító alatt: beszédes színek".
A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának
professzora Dr. Csernoch László tartott nagy sikerű
előadást 2014. március 4-én az 5-6. órában.
Az előadásának a témája: ,,A fülünk világa"
A március 14-i diáknapon a Debreceni Egyetem Általános
Orvostudományi Karáról Prof. Dr. Tőzsér József tartott
nagy sikerű előadást.
Az előadásának a témája: Fehérjedarabolás: ,,a nullás
géptől a mesterfodrászig"

Kreatív feladatok-lelkes versenyzők
Az idén a humán tudományok után a reál tárgyak iránt érdeklődő diákokat várták a diáknapi
versenyre. Az első fordulóban prezentációkat kellett készíteni a diákoknak, s ezután 8 csapat jutott a
döntőbe.

A villámkérdések mellett a gyakorlati feladatnak
volt a legnagyobb sikere.

A győztes csapat a 12.C osztályból. Fedor Gyula, Berki Gábor
és Svéda Roland - „Szép volt fiúk!”

A kérdések a fizika, matematika és informatika
területéről „érkeztek”.

Munkában a zsűri: Komoróczy Tamásné és Dombai Katalin
tanárnők mellett dr. Beszeda Imre főiskolai tanár értékelte a
csapatokat.
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Momentán –Science, azaz indul a Momentán természettudományos rovata
Különleges jelenségek, érdekes kísérletek, meghökkentő tények. A Momentán
képzeletbeli laborjában minden kiderül! Ezúttal a közeledő Húsvét jegyében néhány
különleges tojás- kísérletet mutatunk be az olvasóknak.
Akik a tudomány útvesztőjében kalauzolnak minket: Svantner Julianna és Márton
Fanni
A TOJÁS ÉS A KÓLA TALÁLKOZÁSA
Egy pohárba teszünk egy főtt tojást, amire kólát öntünk.
Egy évig állni hagyjuk, majd megnézzük, hogy mi
történik a tojással. kivesszük a tojást a kólából,és a
tapasztalat, hogy a tojást meghámozta a kóla, és a pohár
alján ott maradt a tojás héja!

„Amikor jelentkeztünk a Momentán laphoz első
megbízásunk alkalmával egyből mély vízbe vetettek
minket. Persze, ez nekünk nem okozott gondot, hisz
kiúsztunk a partra.” (Julcsi és Fanni)
TOJÁS A PALACKBAN
Egy kis papírdarabot megnyújtunk és egy üdítős
flakonba dobjuk. A flakon tetejére tojást helyezünk. A
meleg hatására a flakon szája kitágul, és a tojás beleesik.

BÚVÁRFIZIKA: A TOJÁS
A nem búvárkodók sejtik, a rendszeresen merülők pedig
tudják, hogy a víz alatt sok dolog kicsit máshogy
működik. Máshogy halljuk a hangokat, nagyobbnak
látunk mindent, különös érzés a lebegés, és furcsa az is,
hogy még a legegyszerűbb mozgásnál is érezzük a víz
ellenállását. De mi történik, ha feltörünk egy tojást?

ECETES TOJÁS
Tegyünk bele egy nyers tojást egy pohár ecetbe!
Hamarosan számtalan kis buborék veszi körbe a tojást,
jelezve, hogy valami történik vele. A tojáshéj mészből
áll, s ezt oldja ki az ecetet. 8-10 óra múlva a tojáshéj
teljesen eltűnik. Csak az az egészen finom “tojásbőr”
marad még, ami a héj alatt található s ez tartja most még
össze a tojást. Mossuk meg jól, majd tartsuk a fény felé
– látható, hol úszik bent a fehérjében a tojás sárgája.
Meglepően jól bírja, ha gyúrogatjuk, nyomogatjuk,
olyasmi, mintha gumiból lenne. (Azért egy tál fölött
gyúrogassátok, nektek legalább ne kelljen felmosni az
egész konyhát:) Nagyon látványos, érdekes kísérlet.
A kép nem adja vissza, hogy milyen jópofa, szóval
mindenképpen próbáljátok ki!
Állítólag, ha ezt a meszes héj nélküli tojást egy napra
vízbe áztatjuk, a tojás megnő. Ha ezután megszúrjuk egy
tűvel, szökőkútszerűen kispricceli a vizet.

Tapasztalat: A búvár feltör a vízben egy hagyományos
tojást. De vajon mi történi a tojással?
A feltört tojás sárgája és fehérje a vízben is egyben
marad bármilyen mozgás hatásra is,azonban ütésre szét
megy.
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Sítábor
A téli sportok legnépszerűbbike a síelés.
A vasvárisok kisebb csoportja a Bakosi Béláné és Balázsné Baraksó Éva tanárnők által
szervezett sítábor keretében élhette át a sport örömeit és vadabb eséseit. A kis csapat
ugyan csak néhány napot töltött a hegyekben, viszont ez idő alatt rengeteg élménnyel
gazdagodtak, és a tábor lehetőséget nyújtott új barátságok szövődésére.
Zajácz Orsi (10.C) így mesélt az élményekről

Személy szerint mindenkinek csak ajánlani tudom a
síelést és a vasváris táborokat, mert új élményeket,
tapasztalatokat tudunk szerezni tanárainktól és
egymástól.”
Szojka Cintia (11.B) testnevelés tagozatos
tanuló, atléta, akitől nem állnak távol a téli
sportok sem

„4-5 éve szívesen űzöm ezt a sportot. Erika néni tanított
meg síelni. Már általános iskolában is szerettem,ott adott
volt a lehetőség,hiszen Erika néni ott tanított és javasolta
a sítábort. Akkoriban is jók voltak a sínapok, a társaság,
a hangulat, a sípálya, és most, hogy ebbe a gimnáziumba
„átigazolt” tanárnő, aminek nagyon örülök, így
folytatódhat a sítáborok élményeinek sorozata. Az idei
tábor volt az eddigi legjobb, mert új társasággal
ismerkedtem meg, és új tapasztalatokra is tettem szert.
Bár a pályák nem voltak olyan jó minőségűek, de a
hangulat mindenre fátylat borított.
Az utolsó napokban óriási köd és hóvihar volt, ezért
átruccantunk Olaszországba és megnéztük Tarvisio
belvárosát, ami nagyon tetszett, hiszen még nem voltam
Olaszországban azelőtt. Természetesen az igazi olasz
ételeket sem hagytuk ki!!
A társaság és beszélgetős esték koronázták meg
napjainkat, amik összefoglalták a nap óriási sztorijait, az
óriási eséseket és bukfenceket a pályán. Rengeteget
nevettünk.

„Már régóta síelek, szüleimmel rendszeresen járunk
télen síelni, de amikor Erika nénitől hallottam, hogy az
iskola is szervez tábort, akkor nagy kedvet kaptam, hogy
a vasvárival is elutazzak a hegyekbe.
Hogy miért?
Főként a társaság miatt.
Én már a haladó csoportban voltam, de a kezdőknek sem
kell félniük, velük foglalkoztak a kísérő tanáraink.
A tábort tehát mindenkinek ajánlom: kezdőknek és
haladóknak is , és nemcsak a sport, hanem a jó hangulat
és a társaság miatt is.”
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Színes hírek, események a sport világából
Kenéz Ádám és Mészáros Marcell rovata
Tippmix gyilkos meccsek, amin a "Tuti
szelvények is elszállhatnak"

hogy megszerezze.
A legutóbbi Bajnokok Ligája győztes Bayern München
is harcba szállt a Juventus sztárjáért, a chilei Arturo
Vidalért. A Bayern melett a Barca és több angol nagy
klub is érdeklődik iránta.

Valladolid-Barcelona 1-0 A 17. helyen álló Valladolid
fogadta a spanyol bajnoki címért küzdő Barcelona
együttesét. A Barcelonának simán le kellett volna tarolni
ezt a gyengélkedő együttest, ennek ellenére kikapott,
ezért sokak szerint elszállhat a bajnoki cím sorsa is.

A Paris Saint-Germain 41,5 millió fontot sem sajnálna
kiadni azért, hogy megszerezze magának a Chelsea
középpályását, Oscart. A 22 éves brazil labdarúgó
alapember José Mourinho együttesében. A portugál
többször elmondta, a jövő egyik legnagyobb
klasszisaként gondol Oscarra, aki olyan kvalitást
képvisel, hogy az egész Chelsea játékát rá lehessen
alapozni a januárban eladott Juan Mata rovására.

Livorno-Napoli 1-1 A Livorno az olasz bajnokság egyik
kieső jelöltje, míg a Napoli a 3. helyen áll, ami még
Bajnokok Ligája helyet ér, de mivel ott vannak szorosan
a háta mögött, ezért nem szabad pontot/pontokat
veszíteni.
Hamburg SV- Borussia Dortmund 3-0 A Borussia
Dortmund együttese a bajnokságban a totál utolsó
Hamburghoz látogatott, ahol hatalmas meglepetésre 3-0
pofonba szaladt bele. A Dortmund a Bajnokok
Ligájában is tartja magát, hiszen nagy valószínűséggel
bejut Európa legjobb 8 klubcsapata közé.

A téli olimpia legnagyobb sztárja
számunkra Miklós Edit volt
Csíkszeredán született , éppen ezért a versenyzést román
színekben kezdte meg. 2004-től több junior
világbajnokságon is szerepelt. Már 2010-ben is kivívta
az olimpiai indulásra való jogot, ott azonban lesiklás
közben elesett, és megsérült. 2010 novemberében a
sportoló magyar állampolgárságot kapott, így lehetővé
vált, hogy magyar színekben indulhasson. A románok
nem akarták elengedni, ezért törölték az addigi pontjait,
és így nem indulhatott a világkupa versenyein sem. Ez
nem jött neki jól a vb előtt, ám kisebb versenyeken
indulva sikerült kvalifikálnia magát. A 2014 téli olimpiai
játékokon lesiklásban szenzációs eredményt ért el,
hetedik lett. Ez minden idők legjobb magyar olimpiai sí
eredménye
.

Almeria-Atletico Madrid 2-0 A kieső zónában lévő
Almeria fogadta a szintén Bajnoki trófeáért küzdő
matracosokat. A Diego Simeone által vezetett csapat
tartalékosan állt fel, mondván az Almerián fél gőzzel át
kellett volna lépni, de 2 kapushiba után vereséget
szenvedett a második számú madridi csapat.

Átigazolási pletykák, hírek
A Real Madrid fiatal támadóját Morata Martin-t az
angol Arsenal szeretné Londonba csábítani tehetsége
miatt. A real 25-30 millió közötti ajánlat esetén eladja az
U21-es világbajnok spanyol szélsőjét.
Manchester United kifizetne a Real Sociedad sztárjáért
Antoine Griezmann-ért 25 millió fontot is, hogy
csatlakozzon a vörös ördögökhöz. A francia már 4 és fél
éve szolgálja a Sociedadot aminek már lassan 2 éve a
kulcsjátékosa. Nyáron viszont mindent bevet a United,
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Hajrá Szpari!
Nagyszerű őszi idényt zárt, és reméljük, legalább ilyen sikeres tavaszi szezont teljesít
majd a Nyíregyháza Spartacus . A klub vezeti az NBII. tabelláját, és a negyeddöntőig
jutott a Magyar Kupában. A Momentán sportrovatának szerkesztői igazi Szpari
drukkerek, akik nem hagyták ki a március tizenkettediki Debrecen elleni kupa-meccset
sem.
Kenéz Ádám, Mészáros Marcell és Tuza Péter riportja
Szünetben mindenki elvonult a frissítőkért.

A mai nap meccsnapra virradt.
Iskolából hazaérkezvén megebédeltünk és elindultunk a
mérkőzésre . A feszültség már tapintható volt és távolból
hangos sziréna zajok hallatszottak. A mérkőzés
kezdetéhez közeledve egyre több ember nyakába került a
Spartacus sál és fejükre Spartacus sapka. Az ultrák már a
megszokott helyükön gyülekeztek, lassan kikerültek a
kerítésre a molinók és a transzparensek. A debreceni
szurkolók a kezdés előtt negyed órával foglalták el saját
szektorukat, velük átellenben a nyíregyházi "keménymag".
A szurkolók csapataikhoz hasonlóan egymásnak feszültekverbálisan.

Amikor a 2. félidőre kiérkeztek a csapatok a debreceni
vezetőedző cserére szánta el magát. A magyar válogatott
Szakály Péter érkezett Ludánszky helyére.
A hazai csapat is cserére kényszerült. Kákonyi Dániel
érkezett a jobbhátvéd pozíciójába. Az 50. perben azután
jött a hidegzuhany, hiszen Tisza Tibort a tizenhatoson
belül egyedül hagyták, és ő fejjel a kapuba bólintotta a
lasztit.
A csapat nem tért magához a gól után, és egy újabb hiba
csúszott a gépezetbe. A büntető területen belül Seydit
Gengeliczki állította meg szabálytalanul, és a bíró 11-es
pontra mutatott. A büntetőt a Debrecen értékesítette, az
állá így 0-2 lett.
Ekkor Lucsánszky mester újabb változtatásra szánta el
magát, és lecserélte a nyíregyháziak gólvágóját. A hazai
csapat küzdött az egyenlítésért, és a 63. percben
kecsegtető helyről rúghattunk szabadrúgást. Huszák
Tamás állt a labda mögé és egy remekbe szabott
csavarással a sorfal fölött a kapuba lőtt : 1-2. Ezek után a
hazai csapat szurkolói vérszemet kaptak és zúgni kezdett a
Hajrá Szpari!! A csapat minden erejét bevetve támadt az
egyenlítésért, de egy debreceni kontratámadás végén Tisza
három embert lövőcsellel elküldve Balogh János fölött a
kapuba löbölte a labdát. 1-3.
Ezzel hatalmas ováció tört ki a vendégszurkolók torkából,
és felcsendültek a nyíregyházát szidalmazó ritmusok. A
Szpari mindent egy lapra feltéve támadt az eredmény
kozmetikázásának érdekében, de ez nem sikerült, mert a
vendégcsapat sündisznó alakzatot vett föl,az utolsó negyed
órában a félpályát sem lépte át. Újabb gólt nem tudott lőni
egyik csapat se.

Nem volt könnyű a bejutás. Kisebb vitába keveredtünk a
rendezőkkel, akik vitatták jegyünk eredetiségét. Később
tisztázódott a helyzet és elfoglalhattuk a helyünket a
szektorban.
A játékosok már a játékos kijáróban várakoztak és a
nyíregyi indulóra kivonultak a csapatok. A bíró
sípszavának hallatán útjára indult a labda. Az első 10
percben a hazai gárda meddő mezőnyfölénybe került, és a
szurkolók teli torokból bíztatták csapatukat. Ekkor a
debreceniek hálója megrezdült, de a partjelző zászlója
magasba emelkedett és
les miatt kifelé járt
szabadrúgás. A
következő fél órában a
mezőnyjáték dominált.
A szurkolók is
megtalálták egymást a
lelátón, és elkezdődött a
„savazás”.
A félidő végén 0-0-ás
állással vonultak a
csapatok az öltözőbe.
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Tapintható volt a feszültség, és egyesek nem bírták
kordában tartani az indulataikat. A vendég szektorból
felcsendült a nyíregyházi közvéleményt szembeköpő
megnyilvánulás a "tirpákok" szó. A nyíregyházi együttes
egyik szurkolója történelemből felvilágosodást adott volna
a tirpákok szó jelentéséről. 
A meccs 3-1-es vereséggel zárult, de ez nem törte meg a
nyíregyházi szurkolók virtusát. A stadion még a
vereség után is a hazai szurkolók hangjától zengett, és
tapsvihar közepette jött le a csatamezőről a Szpari.
Kifelé menet sok ismerőssel és osztálytárssal találkoztunk,
akik teljes szívükből buzdították a nyíregyi játékosokat.
Összességében jó meccsnek voltunk szemtanúi és további
sok sikert kívánunk a SZPARI együttesének.

(A tirpákok ugyanis azok az evangélikus vallású szlovák telepesek voltak, akik a 18.században újra benépesítették, és
szorgalmas munkájukkal felvirágoztatták városunkat. )

Arcok a lelátóról: Lajos bá’ , aki mindent tud a Szpariról
- Lajos bá’mióta Szpari szurkoló?
1953 óta szurkolok a Nyíregyházának, 5 éves voltam,
amikor kivittek az első meccsre. Azóta minden hazai
meccsen kint szurkolok a csapatnak: télen-nyáron,
fagyban, hóban, hidegben.
- Melyik volt a legjobb Szpari, amióta figyelemmel kíséi a
meccseket?
Az 1974-es, ami a Szekrényes féle korszak volt,és és a
mostani, amit Lucsánszky irányít, és amelyik vezeti a
tabellát 8 ponttal.
- Azt a hírt hallottuk, hogy a saját esküvőjét is lekéste egy
hazai meccs miatt.
Igen, ez így volt! Már nem emlékszem, hogy pontosan
mennyi lett a vége, de arra igen, hogy nagyon jó meccs
volt. Nyíregyháza-Budafok meccs volt.
Mit szól a szpari idei szerepléséhez?
Lucsánszky Tamás rendkívül jó taktikát dolgozott ki, ami
eredményes és passzol a játékosok játékstílusához. A
csapatösszhang tökéletes, véleményem szerint jól
összekovácsolódott a csapat, és nagyszerű közösséget
alkotnak.
-Mit üzen a Vasváris szparistáknak?
GYERTEK MECCSRE, MINÉL TÖBBEN!
A Momentán sportújságírója és a csapat legendás szurkolója
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Félidőben a Vasváriban- a Momentán üdvözli a 10. évfolyamot!
10.A osztály / osztályfőnöke : Mikó Gyöngyi

10.B osztály/ osztályfőnöke: Péli-Toóthné Gulyás Anita

16

10.C osztály /Osztályfőnöke: Gebri Márta

10.D osztály/ osztályfőnöke: Kropog László
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Momentán-téma: Tavaszi megújulás
Számomra a tavasz magával hordozza a megújulást. Mint ahogyan megfogadjuk újévkor,
hogy a következő évben a társadalom hasznos tagjai leszünk, a csokik helyett zöldséget vagy
gyümölcsöt eszünk majd, vagy csupán többet fogunk sportolni egészségünk érdekében…
Rengeteg ünnep tartozik ehhez az évszakhoz, és szinte mindegyiket az öröm, a boldogság, az
újjászületés jellemzi pompás szín és virágáradatban. Akárcsak Japánban, a csodás Hanami,
azaz a cseresznyefák virágzásának ünnepét, ami március végétől május elejéig hullámzik
végig az országon. Igen, így elsőre talán unalmasnak hangozhat, hogy virágzó fákat
bámuljunk kb. 2 hónapig, de ha jobban beleképzeljük magunkat, ráébredünk, ez az ünnep
tulajdonképpen magába foglalja az élet lényegét. – (Béres Eszter)

ENDORFIN pótlás!! Most rögtön!! Vidám tavasz!
Szigeti Boglárka
Mi az endorfin?
Az agyban termelődő fehérje jellegű
hormon tartalmú anyag, mely
egyrészt a fájdalom csillapításáért,
másrészt az örömérzetért felelősek.

1. Mozgás

1945-ben New Yorkban is volt
tavasz ( A. Eisenstaedt képe)

Leginkább
a
hosszabb
távon
folytatott intenzív sportolás növeli az
endorfin szintet (futás, úszás, kardioedzés) átlendítenek a holtponton és
elnyomják a fáradtság, stressz
érzését. Tehát, ha kimerültél az óriási
tanulásokban, ugorj le az usziba!
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2. Fény, napsütés
A fény nagy mennyiségben lehet
káros, viszont kis mennyiségben
annál elengedhetetlenebb. Ki nem
örülne a nap természetes melegének?
 A legtöbb embert örömmel töltik
el a tavasz első igazi napsugarai.

3. Félelem
Sokan
hiába
rettegnek
a
horrorfilmektől,
mégis
beülnek
megnézni a moziban.. vagy otthon, a
kanapén a takaró alól követik az

eseményeket. Az extrém sportokra
való rászokást és a hullámvasút
szeretetét is ez magyarázza. A
félelem serkenti az endorfintermelést.

4. Pozitív gondolatok
El lehet kalandozni.. viszont a dolog
hátterében a boldog emlékek vagy a
vízió áll. Azért ne vidd túlzásba az
álmodozást!

5. Pasi/Csaj
Ha egy boldog párkapcsolatban élsz
nincsen mit veszítened. Ő ott van
Neked, Te ott vagy Neki! Kell ennél
több?  A közös élmények jobban
serkentik az endorfin termelődését.
6. Csípős ételek
Aki igazán szereti a csípős ételeket,
tudja, hogy ez egy valóságos
függőség!! Nem is csoda, hogy
rögtön endorfintermelést vált ki,
aminek oka a fájdalomcsillapítás!

TOP 6 boldogító étel :
6. Érett és lágy sajtok
5. Vörösbor
4. Joghurt-, kefir, a tejföl
3. Az érlelt és füstölt
húskészítmények
2. Élesztős ételek – sütik
1. Édességek, csoki, kakaó

Tavaszi kikapcsolódás: „Suli után COSTA!”
Itt a tavasz, a feltöltődés, megújulás ideje. Ahogy a természet folyamatosan megújul és változik,
úgy mindannyiunknak szüksége van a megszokottól eltérő újdonságok kipróbálására, például a
Nyíregyházán különlegesnek számító Costa Coffee-ban
Megkérdeztük a kávézó egyik baristáját, Rácz Adriennt, hogy miért ajánlja a helyet a
középiskolásoknak.
Mikor nyitott meg a Costa Coffee Nyíregyházán?
Egy évvel ezelőtt, 2013 tavaszán nyitotta meg kapuit a
Costa, kedves vendégei számára.

coolereink közül, például Málnás-fehércsokis ízesítésben.
Biztonságosan záródó papírpoharainkban vendégeink
magukkal is tudják vinni italainkat.

Miért ideális találka helyszín a Costa Korzó?
A diákok azért tarthatják tökéletes választásnak
kávézónkat, mert a város szívében helyezkedik el, és
mindenki számára könnyen megközelíthető, népszerű
bevásárló központban a Korzóban találhatják meg a
Costát. Fiatalos, igényes környezetben, lendületes
csapattal várja a hely a kikapcsolódni, tanulni vagy éppen
társaságra vágyó fiatalokat.
A Costa Coffee Londont idéző hangulatával, bútoraival,
kiváló kávéspecialitásaival, magasan képzett baristáival
megnyerte a magyar emberek szeretetét is, így mindenki
bele tud kóstolni az igazi, felejthetetlen, angol kávéházi
élménybe.
Kávézónk nagyon kedvelt helyszín a diákok körében, akik
egy klassz könyvbe mélyedve, kedvenc italaikat kortyolva
ellazulnak a komfortos környezetben vagy éppen fiatal
vendégeink ezt választják az első randi helyszínéül.

Milyen kedvezményeket tudnak igénybe venni a betérő
diákok?
Még kellemesebbé tudjuk tenni a Costa élményt a diákok
számára, ha érvényes diákigazolványukat felmutatják a
kasszánál, amivel 10% -kal olcsóbban juthatnak kedvenc
italaikhoz!
Mindenkit várunk szeretettel, kellemes kikapcsolódást és
Costa- élményt kíván a nyíregyházi Costa csapata! 

Milyen termékek közül tudnak választani a diákok?
Állandó italaink mellett folyamatosan megújuló
kávékülönlegességeinket is ki tudják próbálni, mint
például a Caffee Caramellát. A forró csoki szerelmeseinek
ajánljuk a Feketeerdő forró csokit, az ínyenceknek pedig
16 féle ízű, bio fagylalttal kedveskedünk. Az italokhoz
süteményeink közül tökéletesen passzol reggelire egy
teljes kiörlésű croissant vagy reggeli után egy áfonyás
sajttorta. Ha éppen felfrissülni szeretnének a hozzánk
látogatók, választhatnak jeges lattéink és krémes
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A tavasz, a megújulás, a fogadalmak!
Megtudtuk, mit terveznek a diákok az idei tavaszra.
Zalai Gergely (11.D)

beszélgetni, mert amióta elkezdődött az iskola, nagyon
kevés időt tudunk együtt tölteni, de amikor csak
lehetőségünk adódik, minden
időt próbálunk kihasználni!
A tavasz a megújulás
évszaka. Te tervezel
valamilyen megújulást, ha
igen mit?
Igen, én mindig tervezek
valamit. Csak azokat általában
átrakom a nyárra, őszre, majd a
télre és így tovább. De az idei
tavaszi tervemet szeretném megvalósítani is, mégpedig
szeretnék végre vékonyabb lenni, mert az iskolában nem
mindenki kedves a kicsit teltebb emberekkel, bár
leginkább magam miatt szeretném végigcsinálni és nem
mások miatt!

Tulajdonképpen semmi konkrétat nem terveztem a tavaszi
szünetre, általában nyár elején
szoktunk kirándulgatni. Szerintem a
tavaszi ruhatáramat töltöm fel,
elmegyek vásárolgatni, amiben mindig
kikérem édesanyám véleményét. Sport
tekintetében hétfőn és csütörtökön
tollaslabda edzésre járok, emellett a
hét négy napját konditeremben töltöm.
Tervben volt az előrehozott angol
érettségi, viszont elég lusta kölyök
vagyok, így le kellett mondanom róla.
Decemberben azonban sikeresen
megszereztem a nyelvvizsgát, amire Bergmanné tanárnő
ezt a választ adta, amikor elmondtam neki : -„Valahol ezt
el is vártam.”

Orosz Emese (10.C)

Bíró Dóra (12.C)

Táncolok, és ezt folytatom tavasszal
is. Húsvétkor elutazunk valamerre a
családommal. Konkrét tervem nem
igazán van, hiszen nem szoktam
nagyon előretervezni. Lényeg a
lényeg, nagyon örülök a tavasznak,
hiszen már kezdett kicsit elegem
lenni a télből, a hidegből. Szeretem,
ha süt a nap és délután kint tudok
lenni a szabadban.
Ilyenkor mindig jobb kedve van
mindenhez az embernek, akár a tanuláshoz is a szabadban.
Jó ilyenkor a barátokkal biciklizni, sétálni vagy kirándulni.

Egy 12. évfolyamosnak mit jelent idén a tavasz?
12-esként a tavasz most nem a pihit jelenti, itt vagyunk
már a véghajrában, igazából a legtöbben próbáljuk még
bepótolni a
hiányosságainkat,
ismétlünk, készülünk az
emelt érettségikre,
legfőbbképp erre
fordítjuk az időnket. De
persze a szórakozás se
maradhat el,
mindenkinek ki kell
kapcsolódni egy kicsit.
Általában péntek, a mi
napunk:)

Lipták Anna (12.E)
Nagyon vártam már a
tavaszt, ez az egyik kedvenc
évszakom. Végzős vagyok,
így elég nagy a hajtás az
érettségi miatt, de remélem
ugyanolyan eredményes…
Ilyenkor is szívesen járok
moziba, néha bulizok.
Tesóimmal és a
barátnőimmel töltöm a
szabadidőmet

A tavasz a VPG-ben
összefügg a
diáknappal mi volt a
legemlékezetesebb élményed?
A diáknappal kapcsolatban számomra a
legemlékezetesebb élmény a színjátszósok előadása volt.
Sok osztálytársam szerepel benne, így örömmel néztük a
műsort. És nem utolsó sorban nagyon tetszett a darab,
gratulálunk Nekik.
A tanulás és a tavaszi fáradtság együtt fog támadni.
Hogyan győződ le?
Sok-sok kávéval kicsit húzósabbak már a napjaink,
úgyhogy sok energiára van szükségünk. Most, hogy bejött
a jó idő, bicajozással kapcsolódok ki, közben sikerül
felfrissülnöm, és újult erővel folytathatom a nap további
részét :)

Katona Dominika (9.D)
Ha itthon lesz apukám, akkor vele szeretném tölteni az
első tavaszi hétvégét, ha nem, akkor mindenképp a
barátnőimmel fogok egy fantasztikus hétvégét eltölteni.
Megyünk majd sétálni, biciklizni és sokat fogunk
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Tavaszi megújulás- Egy lány igaz története
2012.06.12.
„Kedves Naplóm!
Hol is kezdhetném? Régebben sosem írtam naplót, viszont
úgy érzem, most kell valami, ami bizonyítja, hogy készen
állok továbblépni és változtatni. Az élet egy lehetőség
arra, hogy azok lehessünk, akik lenni szeretnénk, viszont
ezt igencsak megakadályozza az , hogy minden egyes
embernek meg akarunk felelni, ami tulajdonképpen
teljességgel lehetetlen.
Érezted már azt, hogy megbámulnak az emberek, mert
más vagy?
Mondjuk kövér!!
Dagadt!!
Hasonló jelzők járnak az eszemben, amik sokszor nem
csak hangok a fejemben.
NEM! Nem érezted!! Nem tudod milyen, hiszen sosem
élted át! A háttér sztorival sem vagy tisztában, mégis
elítélsz, amiatt, ahogyan kinézek!
Ugyanolyan ember vagyok, mint Te! Elmesélem tehát,
hogyan kezdődött.
Kiskoromban kiderült, hogy egy hormonom okozta galiba
miatt kezdtek el gyarapodni a felesleges kilók, ezután
néhány rosszabb családi esemény miatt talán kényszeressé
válhatott bennem a táplálkozás fogalma, lehet, hogy így
próbáltam elterelni arról a figyelmemet, hogy olyan
emberekben kell csalódnom, akiket mindvégig szerettem
és tiszteltem. Hamar megtanultam, hogy a bizalom és a
remény egy olyan párost alkot, amik nem minden esetben
érnek célba. Rengeteg ígéretet hallottam, amik a mai napig
nem teljesültek be…- és ezekkel együtt kell élnem. A
vicces az, hogy a szüleim mindvégig mellettem álltak,
védtek azzal, hogy „majd megnyúlik”, miközben
mindenki más az orrom alá hányta, hogy jó volna fogyni
kicsi lány.
Elárulom.. nem miattuk, hanem magam miatt kezdtem
bele!
Érezted már azt, hogy mindenhol Te vagy a legkövérebb?
A különc, aki bugyi helyett, szinte gatyát hord? Az, aki
mindennap sír, mert úgy érzi az élete ennél már nem is
lehetne rosszabb?
Úgy döntöttem, többé nem én leszek ez az ember – aki
csak vár és vár a csodákra, hamar fel kellett nőnöm ahhoz,
hogy felfogjam, az élet nem egy tündérmese. Lépnem
kell! Itt a nyár!! „

2013.09.12.
„Kedves Naplóm!
Nyomaszt és bánt a tudat, hogy még mindig én vagyok a
legkövérebb lány.. Néha világméretűnek érzem ezt a
problémát.. Alig pár kilót fogytam, talán nem voltam elég
kitartó.
Ma volt a suliban általános vizsgálatunk, rettegtem tőle,
hogy akárki megtudja mekkora súlyfeleslegtől szenvedek.
Mindig is próbáltam a boldogságot tükrözni és takarni azt
a fájdalmat, ami a maszk mögött látható. Próbáltam az
lenni, akit mindig boldognak látnak és azt sugallni, hogy
jól érzem magamat a bőrömben. Jól csináltam, viszont
ahogy a súly, a kövér lányok, a kövérség, a fogyókúra
szóba került el akartam menekülni. Elmenekülni azért,
mert hiába elkezdtem tenni a sorsomért, mégis bánt
minden mozzanat, amin keresztülmentem.
A doktor úr meg is jegyezte, hogy fogyni kéne.. Már csak
ez hiányzott!! Bár már kezdek hozzászokni, hogy
mindenkitől azt hallom, hogy milyen kövér vagyok..

Tudod mit?! Nem fogom feladni! Voltak álmaim, mai
napig vannak.. Vannak vágyaim és soha nem fogom
feladni, addig a pontig és még tovább!
Hibáztam! Sok embert megbántottam.. vagy inkább
elkezdtem foglalkozni a saját problémáimmal és kicsit
félretenni a szivacs szerepet.
Most ismertem meg olyan embereket, akiket a
barátaimnak nevezhetek. Ők azok, akik mindenben
támogatnak és teljes mértékben mellettem állnak azon
felül, hogy olyannak elfogadnak, amilyen vagyok.
Úgy érzem.. egyszer elérem majd azt a pontot, amikor már
nem gondolok arra, hogy bár ne kelnék fel újra ebben a
testben, azt, hogy örömmel nézek majd a tükörbe vagy
sétálok el emberek előtt sugárzó magabiztossággal, és
hogy megmutathatom a világnak, hogy milyen sokrétű
vagyok. Mindehhez a sikerre, a magabiztosságra van
szükségem, amit kemény munka árán meg is kaphatok.. és
ha megkapom, ígérem, soha nem engedem el!
Szerencsésnek tartom magam azért, mert rengeteg
akaraterővel és kitartással rendelkezem! ”
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2014.02.20.
„Kedves Naplóm!
Úgy érzem, jó úton haladok! 
Őszintén mondom, hogy nem csak testileg változtam,
hanem lélekben is erősebb lettem. Lassacskán sikerül
visszaépítenem azokat a falakat, amik az idők során
ledőltek. Erős vagyok, és úgy érzem, bármi sikerülhet!
Örömmel hallom, ahogy mások megjegyzik milyen sokat
fogytam.
Sokan nem is tudják milyen sokat tettem és teszek
azért, hogy elérjem a célomat.
Eddig több mint 25 kilóval vagyok kevesebb az első
bejegyzés írása óta. Akkor és most is voltak
hullámvölgyeim, de mára már képes vagyok kezelni
minden elém kerülő akadályt. Nem egyszerű a tanulás és a
kötelességeim mellett ez az egész, mégsem panaszkodom.
Nem mondom, hogy „Nem bírom tovább!” vagy hogy
„Vége!”. Sosem lesz vége! Az emberi élet nem kell, hogy
az önsanyargatásról szóljon! El kell fogadnunk magunkat
és egymást olyannak, amilyenek, viszont ha ez nem

sikerül.. mint az én esetemben, tenni kell azért, amilyenek
lenni szeretnénk.
Nem a fogyókúrán van a hangsúly, hanem az
egészséges életen és a mozgáson!
Az egészséges életmód nem feltétlenül a „kecskekaják”
rágcsálásáról szól, hanem részben az „Az vagy, amit
megeszel.” mondásról és a napi vagy heti néhány alkalom
mozgásról, a megfelelő kipihentségről.
Hozzáteszem nem mások, hanem magam miatt tettem!
Semmi sem lehetetlen! Ha folyton csak a kifogások
irányítják az életedet bedőlsz annak a szörnyetegnek,
aki végül uralni fogja az életedet!
Az élet egy játék, ahol az évek a szintek és Te döntesz!
Legyél egy báb, akit a társadalom beskatulyáz, és
megmondja, mit tegyél vagy legyél Te a játékmester! Ha
az utóbbit választod, nem érhet megalázkodtatás, mert
küzdesz azért, amit Te magad szeretnél!
Vedd kezedbe a sorsodat és légy a magad Ura! Senki
sem fog helyetted cselekedni, tehát rajta!! ”

Akinek a tanácsaiban bízhatunk: Regős Lili
Az egykori vasváris diákot Szigeti Boglárka kereste meg azzal a kéréssel, hogy adjon
ötleteket a külső megújulásra vágyó diákoknak. Elég csak rápillantani Lili elért
eredményeire, hogy lássuk: ő az, akinek a tanácsai hitelesek e témában. Hát még ha meg
nézzük a Liliről készült képeket!
Jöjjenek hát egy fitmodel bajnok tanácsai a Momentán olvasóinak!
2011 Fitparádé Fitmodel World 1st place and Overall Winner
2012 Romania WBPF European Championships Fitness Model
Physique 2st place
2012 Budaörs WBPF World Cup Fitness Model Physique 1st place
and Overall Winner
2012 Bangkok WBPF World Championships Fitness Model
Physique 1st place
Miami Miss Fitness Universe 2013 1st place
Madrid Arnold Classic Miss Bikini 2nd place
FEDEZD FEL AZ ÚJ ÉNEDET!!!

Minden fejben dől el!

A nőket állandóan foglalkoztató téma az
ALAKFORMÁLÁS
,FOGYÁS.
Először is tegyük tisztába
mit is jelent a diéta és az
életmódváltás.
Semmiképp NEM
FOGYÓKÚRA illetve
NEM VILLÁMDIÉTA.
Döntés egy
jobb,egészségesebb
ÉLETMINŐSÉG és
ÉLETFORMA mellett....a TE döntésed.

Mielőtt elkezded, érdemes tisztáznod a következőket.
Képes vagy-e a kitűzött céljaid elérése érdekében kilépni a
komfortzónádból?
Mi az amit elvársz önmagadtól? Bele mersz-e vágni
,hogy megismerd a benned rejlő erőt,vagy ismét a
kifogásaid mögé bújsz?
Minden nap egy új kezdet es esély arra , hogy
változtass...csak rajtad múlik élsz-e a lehetőséggel !!!
Folyamatosan megjelenő blogommal is segítségedre
lehetek hasznos tanácsokkal,tippekkel, valamint
személyes tapasztalataimmal!
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Kezdjük az elején, szedjük pontokba a diéta

Találd meg a számodra megfelelő mozgásformát, amit
legalább heti 3-4 alkalommal bele tudsz iktatni a
hétköznapjaidba. Fontos, hogy olyan mozgás mellett
dönts, amiben feltöltődsz és örömödet leled! A sport
számtalan jótékony hatását rövid időn belül érezni fogod!
Növeli az állóképességet, javítja a közérzetet, fokozza a
vérkeringést ,gyorsítja az anyagcserét,segít levezetni a
stressz okozta feszültséget.

alapjait.

1,A nap legfontosabb étkezése a REGGELI,
ha kihagyod, halálra van ítélve a diétád. Felejtsd el az
éhezést,koplalást, és a hirtelen gyors fogyást ígérő
csodaszereket. Sokszor, kis adagokat fogyassz, napi
5 -ször amely 3 fő és 2 kiegészítő étkezésből álljon!
Célszerű 3 óránként enni,így kevésbé éhezel meg két
étkezés között valamint az anyagcseréd is jobban fog
pörögni, hiszen folyamatos tápanyag ellátást biztosítasz
szervezeted számára . Testednek "üzemanyagra" nem
pedig üres kalóriákra van szüksége . Ugye sokszor
hallottad már,hogy az vagy amit megeszel?!- ha silány
minőségű ételekkel mérgezed magad,ne is várd ,hogy a
tükör mást mutasson.

2,FOLYADÉK ,folyadék, folyadék !!!!!
A víznek óriási szerepe van a diétában(is) ,naponta
minimum 3-4l ajánlott !!! Segít a salak es méreganyagok
szervezetből való eltávolításában, hidratál, szebbé teszi
bőrödet!!!

4,TÜRELEM, KITARTÁS, AKARATERŐ
Ne egy nap alatt akard megváltani a világot, fokozatosan
kell kiiktatnod a régi berögződött szokásaidat. Ne feledd,
minden nap egy csata vár Rád, amiben a "régi
önmagad"legyőzése a cél. Lesznek olyan
pillanatok,periódusok, amikor azt mondod "feladom,nem
bírom tovább ,minek kell ezt nekem csinálni ,csak
sanyargatom magam"- addig a pontig, amíg a tested
szépen ,lassan elkezd átalakulni,feszesebbé,formásabbá
válni. Az idő előre haladtával pedig már környezeted
számára is szembetűnő lesz a változás. Innen már nincs
megállás, a visszajelzések fogják jelenteni a legnagyobb
motivációt az utadon. Minden egyes nappal közelebb
kerülsz a céljaidhoz.

3. MOZGÁS
Tudnod kell,hogy a fogyás 70-80%-ban az étrendeden
múlik,azonban a siker kulcsát a diéta+MOZGÀS
biztosítja.
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Tavaszi lelki megújulás- kineziológiával
Az igazság NEM odaát van!
Nem megy a matek, elkalandozik a figyelmed, leblokkolsz a stressztől dolgozatírás előtt?
No para! Tíz perc múlva tudni fogod a megoldást!

Momentán-interjú Holló Zsuzsa tanárnővel.
-Amit eddig megtudhattunk
tanárnőről, hogy németet tanít, van
egy édes kisfia, szeret olvasni és
hobbija a kineziológia. Néhány
diáktársunk már kapott egy kis
ízelítőt ez utóbbiból, de mi
szeretnénk minden „vasvárissal”
megismertetni ezt a különleges
dolgot.

Kezdjük az elején: mit jelent az a
szó, hogy kineziológia? Mi ez
pontosan?
- A kineziológia mozgástudományt
jelent. Az orvostudományban az
izmok működésének vizsgálatát értik
alatta. Másrészt számos
terápiairányzat gyűjtőneve is ez,
melyek izomtesztelést alkalmaznak
arra, hogy nyomára bukkanjanak
a testi és lelki egyensúlyunkat
megzavaró blokkoknak, azaz a
stressz okainak. Én ez utóbbival
foglalkozom.
A stressz kapcsolódhat konkrét
személyekhez, helyzetekhez,
eseményekhez, de bármilyen
anyaghoz is, például
élelmiszerekhez. Stresszre az
izomzatunk gyenge jelzéssel reagál,
pozitív dolgokra erősen tart.
Gondoljunk arra, mit szokás
mondani, ha valakivel rossz hírt
közölnek: „Ülj le inkább, mert most
olyat mondok…” A negatív hír
stressz, ami gyengíti az izmokat.
Elég csak egy számunkra rossz
dologra, eseményre gondolnunk, már
akkor is gyenge választ ad az
izomzatunk. Figyeljétek meg, milyen

nehezetekre esik kihúzni magatokat,
például a „beesett” vállatokat
dolgozatírás előtt.
A kineziológus az izmaitokon
keresztül az aggyal, a sejtekben lévő
információkkal dolgozik. Egy
beszélgetés után eldöntendő
kérdéseket tesz fel, melyre a testetek
válaszol. Nektek nem is kell
gondolkodnotok, az izmaitok hiteles
válaszokat fognak adni arról, hogy
mi a probléma. Gyakran nem is
gondolnánk, azaz nem vagyunk
tudatában, hogy mi okozta
számunkra a stresszt. A sejtjeink
viszont nem felejtenek, minden
információt elraktároznak, amelyek
aztán előjönnek, ha az eredetihez
csak egy kicsit is hasonló szituációba
kerülünk. Miután ezeket az
információkat előhívtuk, speciális
terápiás módszerekkel dolgozunk
rajtuk, és választjuk le a stresszt a
megélt szituációkról, eseményekről.
- Miben segít a kineziológia?
- Nagyon röviden:
a stresszoldásban. Attól függően,
min szeretnénk változtatni az
életünkben, mi zavar minket, és
persze melyiket tudjuk a leginkább
elfogadni, a kineziológián belül
többféle módszer közül
választhatunk.
A diákoknak a tanulási nehézségek
leküzdésében a pedagógiai
kineziológia tud segíteni. Az iskolai
problémák is elsősorban stressz
okozta tanulási zavarok, és nem a
tanuló rossz tulajdonságaiban
rejlenek. A tanulás az agyban
történik. Tanulási képességünket két
dolog befolyásolja: az egyik a már
említett negatív stressz, ami
blokkolja a gondolkodást, a másik
tényező pedig a mozgás. Azt
bizonyára hallottátok már, hogy a
mozgás oldja a stresszt, de emellett
az agyra is hat, mivel ott van a
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központja, ezért a mozgás és a
tanulás szorosan összetartozik.
- Hogyan?
- Agyunk jobb és bal agyféltekéje
különböző feladatokat lát el. A bal
agyfélteke a logikus agy, verbálisan,
elemzően, racionálisan, időben,
lineárisan, sorrend szerint dolgozza
fel az információkat. Ő felel például
a „berögződött” dolgainkért, hogy
tudom, a tűzhöz nem nyúlok, mert
megéget. A jobb agyfélteke, az
alkotó agy. Intuitív, érzelmi, térbeli,
vizuális egységben szemléli a
dolgokat. Mindkét agyfélteke
képességeire egyszerre van
szükségünk. Csak akkor tudunk
megbirkózni a ránk váró
feladatokkal, ha összehangolt
munkát végeznek.
Együttműködésükért a köztük
elhelyezkedő Corpus callosum felel.
Ez igen érzékenyen reagál a
stresszre, mely bekövetkeztekor az
információcserében zavar keletkezik.
Ha nem működik megfelelően, akkor
az információt csak részben sikerül
feldolgoznunk. Ezt az észlelési zavart
tanulási blokknak nevezzük. A jó hír,
hogy ez mozgásos gyakorlatokkal
helyrehozható. A cél, hogy
összehangoljuk a jobb és bal
agyfélteke együttműködését. A
gyakorlatok ezért keresztező
mozgásokon alapulnak, hiszen a jobb
agyfélteke irányítja a
bal testfél funkcióit, a bal pedig a
jobb testfélét. Ha összehangoljuk a
két agyféltekénket, elérjük azt, hogy
stresszhelyzetben is
kiegyensúlyozottan tudjunk reagálni,
és így megtaláljuk a számunkra
legmegfelelőbb megoldást.
- Ehhez mit kell tennünk?
- Sokféle tanuláskönnyítő
mozgásgyakorlatot alkalmaz a

kineziológia, attól függően, hogy min
szeretnénk javítani: a
helyesírásunkon, koncentrációnkon,
hogy jobban megértsük a hallott
szöveget, vagy számolni szeretnénk
jobban, esetleg emlékezni? A számos
lehetőség közül kiválasztottam
hármat, ezeket szeretném nektek
bemutatni. ( A többit is szívesen
megmutatom és ezeket is a
gyakorlatban, ha szeretnétek.
Keressetek nyugodtan!)
Ha csak ezt a hármat megcsináljátok
minden nap tanulás, dolgozatírás
előtt is, már nagyon sokat segítettetek
magatoknak. De természetesen
minden embernek összetett, és így
egyedi a „problémája”, ezért a

segítséget is „testre” kell szabni. De
ha ezeket a gyakorlatokat
rendszeresen végzitek, az már fél
siker. „Einmal ist keinmal”, ugye
értitek? J. Ráadásul megtanítanak
benneteket arra is, hogy
foglalkozzatok magatokkal,
figyeljetek magatokra, a
változásaitokra. Igyatok sok vizet,
figyeljetek oda, hogy sok zöldséget,
gyümölcsöt egyetek, kevés cukrot
fogyasszatok! Ez mind nagyon
fontos!
-A mostani szám Momentán
témája a megújulás. Tanárnő mit
üzenne a tavaszi megújulásra
vágyó vasvárisoknak?

A környezeteteket nem tudjátok
megváltoztatni: nem törölhetitek el a
dolgozatírásokat és feleléseket, nem
mondhatjátok meg egy számotokra
ellenszenves osztálytársatoknak, aki
idegesít benneteket, hogy holnaptól
járjon más iskolába, és másik tanárt
sem kérhettek, mert egy adott
tantárgy rosszul megy. Ezeken nem
tudtok változtatni. Magatokon
viszont igen! Azaz a
hozzáállásotokon. Hogy más színben
lássátok a dolgokat. Hogy azok nem
ellenetek, hanem értetek vannak.
Ennek a változásnak az elérése a
kineziológia célja.

Gyakorlatok- próbáld ki!
Fekvő nyolcas
Álló helyzetben, kis terpeszállásban nyújtsd előre a balkarodat, a hüvelykujjadat tartsd
fel és lassan rajzolj egy
fekvő nyolcast a levegőbe: középről indulj, majd rajzold meg a nyolcas bal hurkát,
középen keresztezd és rajzold meg a jobb hurkot is. A fejedet közben tartsd
egyenesen,és a szemeddel kövesd a hüvelykujjadat. Négy-öt nyolcas után csináld meg
ezt a jobb karoddal is, végül kulcsold össze a kezed és a két karodat együtt használva
rajzold meg a nyolcast. Természetesen rajzolhatod a nyolcasokat papírra is. Rajzolás
közben kövesd a szemeddel a ceruzádat.

2. Ajtónyitogató
Álljunk meg egyenesen, majd érintsük meg a bal lábunkat a jobb karunkkal úgy,
hogy közben a bal karunkat hátralendítjük. Aztán a jobb láb és a bal kar
következik, és a jobb kar lendül hátra amennyire csak lehet. Csináld ezt fél percig
és figyelj arra, hogy a mozdulatokat lassan és nyugodtan végezd, és a karjaidat
lazán és vállból lendítsd hátra.

3. Cook-csomó
Lazán ülj egy széken, a jobb lábadat tedd át a balon vagy a balt a jobbon, ahogy
kényelmes. Fogd meg az
egyik kezeddel a bokádat, a másikkal ugyanazon a lábadon a talpad belső élét.
A kéztartás akkor megfelelő,
ha a két kéz keresztezi egymást. Maradj ebben a testhelyzetben és lélegezz
mélyeket. A nyelved legyen a
szájpadlásodon. A gyakorlat második részében tedd egymás mellé a lábaidat, a
két kezed ujjhegyeit pedig érintsd össze, miközben a kezed a mellkasod előtt
tartod. Derekad legyen egyenes, lélegezz mélyeket úgy hogy a nyelved ismét a
szájpadlásodon van. maradj így egy-két percig!
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Arany Teknős – a Momentán filmdíja 2014
Az Oscar díj odaítélése körüli izgalmak a szerkesztőséget sem kímélték. Mi is
vitatkoztunk és érveltünk: kinek és miért kellene, vagy nem kellene nyernie. Végül úgy
döntöttünk: legyen egy saját díjunk, és akkor mindenki elégedett lehet. Így született
meg az Arany Teknős ötlete, mely a Momentán filmdíja lett.
Az egyes kategóriák győzteseiről a szerkesztőség egy-egy filmrajongó tagja döntött.
Íme az első Arany Teknős Díj győztesei!
Legjobb film:
Wall Street farkasa
„Szerintem ez egy nagyon jó film, tele humorral,
cselekménnyel és egy percig sem unatkozhatunk, mert
mindig történik valami váratlan. Nagyszerűen mutatja be
az üzleti világot, ahol a pénz az egyetlen érték. A filmet
már csak Leonardo DiCaprio alakítása miatt is érdemes
megnézni.”

A legjobb rendező:
Cary Fukunaga a True Detective első évadáért
“Tévéfilmes munkáért jár a díj? Igen, az Arany Teknős az az elismerés,
ahol még ez is megtörténhet! Aki látta, ahogyan Cohle és Hart
nyomozók nyolc részen át megküzdenek Luisiana mocsárvidékének
külső és saját identitásuknak belső démonaival, az megérti, miért jár a
díj a 37 éves direktornak. A „Hogyan teremtsünk erős atmoszférát ?” kurzusnak kötelező tananyaga lehet a film, Matthew McConaughey
pedig bebizonyítja, hogy egy színészi pályán is van újjászületés. És
akkor még nem is beszéltem arról a bizonyos vágás nélüli hat
percről…”

A legjobb animációs film : Gru2
Annak ellenére, hogy mese szinte minden korosztálynak
nagyon tetszik. A történetben a szereplők egyedi karakterek.
A minyonok mindenki kedvenceivé váltak az első pillanattól
kezdve, hiszen aranyosak, viccesek, kicsik és sárgák. Aki
még nem látta annak ajánlom
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A legjobb színésznő : Sandra Bullock!
2013-ban 2 filmben szerepelt, mégpedig a Női szervek című filmben és
a hatalmas sikert arató Gravitáció című filmben. Az utóbbiban egy
olyan arcát mutatta, amit eddig nem láthattunk és megmutatta nekünk,
hogy milyen nagyszerű színésznő. Minden kétséget kizáróan neki kell
kapnia az Arany Teknős díjat!

A legjobb színész :Leonardo DiCaprio!
A 2013-as évben 4 filmje volt: A nagy Gatsby, a Vakszerencse, a Wall
Street farkasa és az Out of the Furnace (mint producer). Az évek során
különböző szerepekben láthattuk. Nagyszerűen alakított, minden
alkalommal a nézők szívébe lopta magát, még akkor is, ha negatív
szereplőként játszott a filmben. Messze maga mögött hagyott
mindenkit, így 2014-ben kiérdemelte a Vasvári Pál Gimnázium Arany
Teknős díját!

A

legjobb

filmzene:Imagine

Dragons

–

Radioactive :
A dal ,,A burok” című science-fiction filmben szerepel, amelyet
Stephanie Meyer, az Alkonyat szerzője írt. A történet a közeli
jövőben játszódik, a szerelem és a szokásos mártírkodás is megjelenik
benne, ahogy azt az írónőtől már megszokhattuk. A film kivitelezése
enyhén szólva nem nyerte el tetszésemet, de rengeteg szuper dallam
felcsendül benne, mint pl. a Foo Fighters vagy a Muse slágerei. Zene
szempontból tőlem egy csillagos ötöst kap!

A legjobb látványvilágú film:
2013-ban díjat én két filmnek adnám, mivel nagyon nehéz volt a kettő
között döntenem. Ezek a filmek a Hobbit: Smaug Pusztasága és a
Star Trek: Into Darkness. Előbbi franchise híres a szép
látványvilágáról és erről ez a rész is tanúbizonyságot adott. Utóbbit
pedig az a J. J. Abrams rendezte, akiről köztudott, hogy elég sokat ad
az effektekre, néha túl sokat is, de nekem ez a két film egálban áll és
ezért megosztva adnám nekik a díjat.
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„Nem én találtam meg az emot-az emo talált rám”
Papp Zsanett Johanna írása
Hogy mi is az-az emo?
Sok emberben felmerül a kérdés. Az
EMO, egy angol szó az
emotional/emotionally
(érzelem/érzelmes) kifejezések
rövidítése. Többnyire a hardcore
zenészek illetve zenekarok által
játszott stílus.Visszatér a stílusban a
szerelmi bánat, az önsajnálat,
frusztráció, reménytelenség. Senki
sem tudja pontosan, hogy mi alakult
ki előbb az életforma vagy a zene.
„Ők passzívan lázadnak! Az igazi
emosok sokat gondolkoznak az élet
dolgain, gyakran filozofálnak olyan
dolgokról, amik az emberi
érzelmekkel, a léttel kapcsolatosak.
Szokatlan öltözködésük és
hajviseletük felhívja a figyelmet arra,
hogy vannak ilyen fajta lázadók is.
Az emberek nemtörődömsége ellen
lázadnak tulajdonképpen, egyfajta
segélykiáltás, hogy velük is kell
foglalkozni.”- írta róluk Süveges
Mónika.
Az emok- érzékenyebbek az átlagnál.
Ezért olyan (rossz) dolgokon, amin
mások észrevétlenül átsiklanak, az
emok képesek napokon keresztül
gondolkodni. Ebből adódóan sokan
depressziósnak, lelki betegnek hiszik
őket.

Egy emos lány története
Nem érted, kineveted, az
emosokat?
Jó gúnyolódni rajtuk? Olvasd el az
én történetem, s talán jobban
megérted azokat a fekete ruhákban
járó különcöket.
Hogy is lettem emos?
Ez jó kérdés. Valahol mélyen mindig
is bennem volt. Ebbe az ember
valamilyen szinten beleszületik. De
az utat mi választjuk, igaz ez függ a
személyiségünktől, a családi- és
társadalmi hátterünktől. Néha csak
belekerülünk egy adott helyzetbe,
amiből megpróbálunk kijutni. Nem
emlékszem pontosan, hogy jutottam
el idáig. Beugranak képek a
gyermekkoromból. Teljesen
hétköznapi, de van néhány személy,
akik miatt csak egyre inkább gyűltek

a szürke felhők. Végül csak azok
maradtak. Eltűntek a színek. Anyát,
kevesebbet láttam mosolyogni.
Mindenki egyre csak ingerültebb lett.
Én gyermekfejjel csak azt
érzékeltem, hogy többet kiabálnak
velem, és könnyebben lendül meg a
kezük felém. Lehet ezért is szerettem
iskolában lenni, mert ott nem kellett
ezekkel foglalkozom.

De korán kellett szembesülnöm a
gyermeki gonoszsággal. Bevallom,
nem voltam én jó gyerek az első
iskolámban. Sok fejfájást okoztam az
ottani tanár néniknek, így egy félév
után iskolát váltottam. Magam sem
tudom mai napig, hogy miért, de az
új iskolában jól viselkedtem. Nem is
akartam már a középpontban lenni,
hanem inkább csak barátokat
akartam. Így hát barátkoztam,
reménykedtem, de csak becsaptak,
kihasználtak és visszaéltek a
naivságommal. Már ekkor
megfogalmazódott bennem a kérdés:
mi értelme van az életnek? Minek
születtünk meg? És ehhez hasonló
gondolatok.
Ahogy idősödtünk egyre fontosabbá
vált a külső a lányok körében. Én
ekkor még anya és nagyim befolyása
alatt voltam e téren. Sokáig nem is
volt más csak melegítő és két ágba
fonott haj. Nem is kell mondanom,
hogy hamar célkeresztbe kerültem.
12 éves koromig tűrtem ezt az
öltözékemmel kapcsolatos cirkuszt.
Ezen kívül a balhésabbak is ellenem
fordultak végül szép lassan egyedül
maradtam. Ez után tényleg
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összefolyik az egész. Arra
emlékszem, hogy utáltam iskolába
menni. Magamba fordultam mindent
feketének láttam. Rengetegszer
megaláztak, és ezt szó szerint értem.
Jöttek velem szembe és leköptek,
megpofoztak, a cuccaimat,
kidobálták az ablakon, gúnyneveket
ragasztottak rám.
Talán, ha jobban kezelem a helyzetet
nem fajulnak idáig a dolgok. Közben
a kényszeres evésem kényszeres
falássá vált. Utáltam magam.
Magamban kerestem a hibát. Egyre
jobban elment az életkedvem Ekkor
kezdték rám ragasztgatni, hogy
emos mikor még nem tudtam, hogy
az mit is jelent. Azaz nem én
találtam meg az emot, az emo talált
rám.
Számomra az önkifejezést jelenti ez a
stílus, de végig kellett élnem mindezt
ahhoz, hogy megértsem, mi is
valójában az emo. Visszagondolva az
eseményekre még mindig fáj a sok
rossz emlék, de már megengedek
magamnak egy keserű mosolyt, hisz
mindig sikerült talpra állnom. És ez
jó példa lehet másoknak is, mert
biztos hogy nem csak velem
történnek hasonló dolgok és ezzel a
vallomással azt akarom üzenni, hogy
te igenis talpon tudsz maradni, és
nem szabad a magadban kételkedned.
Az emo számomra nem stílus, nem
egy divat, hanem életérzés. És bár
kezdek belőle kinőni de az érzés
bennem marad. Nem felejtem el a
barátokat sem, akiket e stílus által
ismertem meg.
Mára már elkerültem a suliból, ahol 7
évig szenvedtem.
Lassan megtalálom a helyem.
Tudok nevetni az emos vicceken is,
például ezen:

Miért hordják az EMOk
bal oldalt a hajukat?
- Hát hogy jobb szemmel
lássák a világot!

Momentán tavaszi horoszkóp
Vajon a csillagok állása kedvez most neked?
Szeretnéd tudni, hogy összejössz –e azzal a jóképű sráccal? Esetleg tippmix bajnok lesz
belőled? Talán.. új arcokkal ismerkedsz meg?
Reméljük a kérdéseidre megfelelő választ kapsz!
KOS (III.21.-IV.19. )
Ha a külső megújulást taglaljuk, az
idei tavasz ideális lenne arra, hogy
változtass a megjelenéseden. Esetleg
egy új hajszín, változatosabb,
színesebb ruhatár feldobná a
mindennapjaidat és bizony, sokan
megjegyeznék, milyen jó ez a
változás!!

NYILAS (XI.22.- XII. 21.)
„A remény hal meg utoljára!”
Meglepetéseket okozol az
embereknek azzal, ha megmutatod ki
vagy! Ne aggódj attól, hogy leégsz,
legalább megpróbáltad! Merj,

Óvakodj az álszent barátoktól!

A szerencse rád talál!

Nem mindenki az, akinek

Bátran kezdj bele bármibe, amibe
eddig nem mertél! Viszont óvakodj a
tiltott gyümölcstől, mert a jó híred
könnyen köddé válhat!

mutatja magát!

BIKA(IV.20.-V.20.)
Ez az évszak teljes mértékben a
pozitív változásokról szól a Te
esetedben! Javasolt most belevágni
azokba a dolgokba, amikbe eddig
nem mertél! Tölts több időt a
szabadban vagy keress egy újabb
hobbit, mert lassan kezdesz beleunni
a megszokott dolgokba.
Kezdj el sportolni!

HALAK(II.19. – III.20.)
A víz ereje és a tavasz összhangba
kerül. Ez az évszak megfelelő az új
kapcsolatok kiépítésére vagy éppen a
régi, meglévő kapcsolatok
erősítésére. Kisebb viták
előfordulhatnak, hiszen a Halak jegy
szülöttje a regeneráció során képes
kicsit túlreagálni apróbb dolgokat.
VÍZÖNTŐ (I.20.-II.18.)
Pénz!Pénz!Pénz! Talán a
legfontosabb az életben! Ha
megfelelő üzletbe vágsz vagy abból
próbálsz pénzt csinálni, amiben a
legjobb vagy, könnyen lehet, hogy a
Pénz maga kopogtat be az
ajtódon!

próbálj! Eljött a Te időd!

MÉRLEG (IX.23.-X.22.)

SZŰZ (VIII.23.-IX.22.)
Bármilyen hibát követtél el,
bocsánatot nyerhetsz, ha ügyes vagy!
 Használd ki a csillagok állását és
igyekezz minél több időt a
barátaiddal tölteni!

OROSZLÁN (VII.23.-VIII.22.)
A tavasz a szerelem egyik jelképes
évszaka. A csillagok állása szerint az
Oroszlán jegy szülöttje
románccal fűtött kapcsolatok
részese lesz.

Ha párkapcsolatban élsz, törekedj
arra, hogy minél több új dolgot
próbáljatok ki együtt! Az esetben, ha
egyedülálló vagy, de kapcsolatra
vágysz, ne félj flörtölni a
kiszemelttel, nem viszonzatlan a
vonzalmad.
IKREK (V.21.-VI.21.)
Eljött a Te időd! Keményen
dolgoztál, megérett a gyümölcse!
Arasd le a babérokat, lazíts kicsit,
hiszen vadulós nyár elébe nézel!
Csináld azt, amit szeretnél, mondjuk,
menj el a moziba, izgalmas
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kalandok várnak Rád! Lehet,hogy

nem csak kalandok... 
RÁK(VI.22.- VII.22.)
Nagy a nyomás rajtad, viszont kiállsz
minden próbát! Sok mindenről
változik a véleményed és
optimistábban fordulsz a lehetőségek
felé!
Ne add fel sose!

SKORPIÓ (X.23. – XI. 21.)
Az idei tavasz a legideálisabb arra,
hogy kicsit foglalkozz önmagaddal..
a testeddel és a lelkeddel egyaránt!
Minden adott! Kicsit kevesebbet
idegeskedj!

/Néhányat lapozva megtudhatod, mi
helyettesítheti a csokit! /
BAK (XII. 22. - I. 19.)
Betett a tél?! Összevesztél egy
számodra fontos emberrel,
megbántad és hiába kérsz elnézést Ő
tudomást sem vesz róla és mindenért
téged okol? Hagyd a fenébe! Ha
fontos vagy neki, rájön! Ahelyett,
hogy az idődet pocsékolod, nyiss a
világ felé! Próbálj idegen emberekkel
is közvetlenebbül beszélgetni,
légy bátrabb!

Számítógépes játékok
A játékmester továbbra is: Soós Máté

BAFTA GAME AWARDS

Játék-ajánló: Pinball Fx 2

A Zen Studios az egyik, ha nem a legsikeresebb magyar
fejlesztőgárda a játékiparban, bár ezt sokan a magyar
játékosok közül nem tudják. Ennek oka, hogy a sikereiket
a PINBALL-játékoknak köszönhetik.
Ezeknek a játékoknak egyik darabját szeretném nektek
bemutatni, ez a Pinball FX2. Ez a játék egy elég széles
réteghez szól, mivel az arcade műfajába tartozik, így azok
is eltölthetnek vele pár kellemes percet, akik nem
szeretnek hosszú órákat egy játékkal eltölteni, de néha
szeretnek kikapcsolódni.

Az idei év márciusában osztották ki a játékoknak rendezett
BAFTA Game Awardsot, ami tulajdonképpen a játékok
Oscarjának is nevezhető.. A díjat 2003-ban alapították.
Ennek a díjnak az idei nyerteseit szeretném ismertetni.
Előzetesben annyit, hogy a nagy esélyesek között ott volt
a tavalyi év két legnagyobb sikerjátéka, a The Last of Us
és a GTA V is, előbbi 10 jelölést, míg utóbbi 9 jelölést
kapott.
Az év játéka : The Last of Us. Őszintén ez egy elég
kemény döntés lehetett mert 2013-ban nagyon sok jó játék
jött ki, de ezzel együtt a döntés jogos volt, megérdemelte a
díjat.
Akció és Kaland : The Last of Us. Itt ugyanolyan
nehéz volt a döntés , de én ezt a díjat a Bioshock Infinitenek adtam volna.
Sztori : The Last of Us. Vitathatatlan, de itt igazából egy
holtverseny lenne a legjobb, ahol az elsők a The Last of
Us, a Beyond Two Souls és a Bioshock Infinite lennének.
Sport: Fifa 14. Ez az a kategória, ahol mindenki tudja,
hogy a Fifa minden évben hoz egy elvárt szintet, de nem
igazán sok újítást, az idei vetélytársa a PES szerintem nem
lett az igazi. Ha más sportág játékát kéne mondani, akkor
pedig az NBA 2K14 is ugyanabban a gödörben van, mint
a Fifa, csak azzal a kivétellel,hogy az NBA mindig hoz
valami újdonságot, csak pont idén nem újítottak sokat.
Játékdizájn: GTA V. Ez a játék üt. Úgyis, hogy a
mostmár előző generációs konzolokon van csak (X360,
PS3), de itt is olyan dizájnnal és grafikával, hogy emiatt
már megérdemli ezt a díjat, kíváncsian várom a PC-s
verziót, és a Next-Gen-t.

A játék pc-re 2012-ben jelent meg, de Xboxon már 2010ben megjelent.
A játéknak története különösképpen nincs, de egy ilyen
játéknak miért is kellene?
Külső megjelenítésre a játék rendben van, itt nem érdemes
igazából az ilyen szempontokat nézni. A játék az ilyen
szempontokból ugyanis rendben van, viszont van itt egy
olyan dolog, amiben nagyon nagyot domborít. Ez pedig a
pályák sokrétűsége: van itt Plants vs. Zombies, Star Wars,
Marvel univerzum és még a fejlesztők által tervezett
világok. Minden pálya az adott tematikát teljesen
visszaadja, szóval aki Darth Vader ihlette pinball pályán
akar játszani, annak ez a játéka!

+1: Játékbeli innováció: Brothers: A Tale of Two
Sons. Itt mutatódik meg igazán, hogy a fejlesztők mire
képesek, ha nem befolyásolják őket a kiadók, ebben a
játékban olyan megvalósítás, történet és érzelem van, amit
a AAA-s címek között keveset találni és olyan dolgokra
világít rá, hogy milyen fontos a család és a testvérek
közötti kapcsolat.
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Utózöngék
KI VOLT A GYILKOS ?
A krimi rajongók joggal hiányolhatják a lapból a Kripo befejező részét. Sajnos a szerzőt
elfoglaltságai megakadályozták abban, hogy lapzártáig elkészüljön a folytatással. Sebaj, a Kripo
első részét tekintsük egy könyves PILOT-nak. Mi mindenesetre megvettük a sztorit, és keressük
majd a folytatást…valahol…valamikor…egy könyvesboltban !

JÚNUSBAN: ISMÉT MOMENTÁN BEACH AZ AULÁBAN!
Az idén sem marad el a Momentán Beach, melyet az idei tanév utolsó számának
megjelenésekor rendezünk az aulában. Az előző évekhez hasonlóan zenével, koktélokkal és
meglepetésekkel várunk mindenkit. Figyeljétek a plakátokat!
Momentán- paparazzo:

VPG- Dream-Team

Összeállta a Vasvári álomcsapata, és a diáknapon megküzdött az ügyességi versenyben 12.B-vel,
azért a bizonyos dobogós helyért. Mit is mondhatunk erre?
„Szép volt, tanárnők!”

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
A szám diák szerkesztői:Tsorbatzoglou Fotini, Papp Zsanett Johanna, Szigeti Boglárka
Patronáló tanár szerkesztő: Győri Izabella
Újságírók: Béres Eszter,Fedák Szabina, Fodor Nikolett Kenéz Ádám, Márton Fanni, Mészáros Marcell,
Papp Klaudia, Popovics Bence, Soós Máté, Svantner Julianna
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Vasváris pillanatok :
Félidőben a 10.E osztály / osztályfőnöke : Rádulyné dr. Fazekas Judit

Így készült a Momentán :

32

