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Momentán-névjegy: bemutatjuk új tanárainkat
Mátyás-Erdélyi Tünde tanárnő

Varga Angéla tanárnő

Milyen tantárgyat tanít
Tanárnő?
Angol nyelvet.

Milyen tantárgyat tanít tanárnő?
Angol, német
Mely
belső
tulajdonságokat
legfontosabbnak?
Megbízhatóság, pontosság, kedvesség

Mely
belső
tulajdonságokat tartja a
legfontosabbnak?
Őszinteség, becsületesség
és hűség.

tartja

a

Milyen
tevékenységeket
űz
tanárnő
szabadidejében?
Kerékpározok, korcsolyázok, utazok, tanítok!!!

a

Melyik a kedvenc városa tanárnőnek?
Bern (Svájc)

Melyek
a
kedvenc
városai tanárnőnek?
London, bár sokan nem
értik miért, mert a
köztudatban az van, hogy
esős és ködös, de én nem
ezt tapasztaltam, amikor
kint éltem. A másik kedvenc városom Sárospatak, mivel
ott születtem.

Milyen zenét hallgat a legszívesebben, kik a kedvenc
előadói?
A legjobb slágereket, Retro-t is szívesen hallgatok, de
Pop, Rock zenét is.
Pl.: Pink, Cure, Abba, Roxette, Avici, One Direction,
Calvin Harris, Pitbull és feat-jei, Milky Chance, Kiesza,
Ezra George és David Guetta

Milyen tevékenységeket űz tanárnő szabadidejében?
A 18 hónapos kislányommal játszok, de szeretek utazni
és könyvet olvasni is, illetve színházba járni.

Mi tanárnő horoszkópja? Tanárnő szerint tükrözi
jellemét?
Bak. Részben igen.

Milyen zenét hallgat a legszívesebben, kik a kedvenc
előadói?
Szívesen hallgatok Pinket a külföldi előadók közül. A
magyarok közül, pedig Ákost szeretem hallgatni.

Van-e tanárnőnek olyan kabalája, ami erőt ad a
nehéz helyzetekben?
Nincs, de ha szomorú vagyok, a kislányomra gondolok,
felidézem a huncut mosolyát és egyből jobb kedvre
derülök.

Van-e
tanárnőnek
olyan
kabalája,
ami erőt ad
nehéz
helyzetekben
?
Nincs.
Minden
helyzetben
próbálok erős
lenni.

Tanárnő milyen tippet adna annak érdekében, hogy
a diákoknak könnyebben menjen a tanulás?
Legyenek kitartóak. Tűzzenek ki maguk elé egy célt és
érjék is el. A tanulást ne unalmas, rossz dolognak fogják
fel, hanem olyan dolognak, ami a fejlődésüket szolgálja.
Sose kampányszerűen tanuljanak, és mindig ismételjék
át a régebben megtanult anyagrészeket is. Fontosnak
tartom, hogy hangosan tanuljanak.

Tanárnő
milyen tippet
adna annak érdekében, hogy a diákoknak
könnyebben menjen a tanulás?
Mindenki találja meg azt a helyzetet, helyet ahol a
legkönnyebben oda tud figyelni a tanulásra. Én zene és
TV mellett tanultam és odafigyeltem órán, ami már fél
siker volt. Legyenek célok, amiért tanultok!

Milyen édességgel lehet kiengesztelni tanárnőt?
Nem szeretem, ha édességgel engesztelnek ki. A
szívből jövő, kimondott „bocsánatnak” jobban örülök.

Milyen édességgel lehet kiengesztelni tanárnőt/tanár
urat?
Mon Chéri a kedvenc édességem, de szeretem a Kindercsokikat és tejszeletet is.

Mi a horoszkópja? Tanárnő szerint tükrözi a
jellemét?
Ikrek. Azt hiszem igen, mert barátságos vagyok és tudok
egyszerre több mindenre összpontosítani.
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Képes napló, avagy mi történt a vasváriban
A végzősöket ünnepeltük
Szalagavató-2014. október 3.

Rendhagyó óra a környezetvédelemről
Október 7-én Kovács István Történelem, táj, természet
címmel tartott előadást iskolánkban. A programot Dr.
Huba Péterné és Rádulyné dr. Fazekas Judit tanárnő
szervezte meg a diákoknak, akik az előadáson
megismerhették megyénk történelmi, biológiai, és
földrajzi értékeit.

„Vannak napok, melyek szebbek, mint mások.
Ezek azok napok, amelyeken százszor látott dolgokat,
mintha először pillantanánk meg, amikor csak a jót
vesszük észre, amikor büszkék, meghatottak vagyunk,s
még azt sem szégyelljük, hogy a könnyeinkkel küzdünk.
Ezek azok napok, amelyeken jó együtt lenni azokkal,
akikkel meg akarjuk osztani örömünket.
A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium számára ez a
mai nap szebb, mint a többi.”- így jellemezte
beszédében Kovács Ágnes igazgatónő a gimnázium
szalagavató ünnepélyét.
Szabó Fanni (12.B) így idézte fel élményeit
„Nagyon szép élmény volt , mind a bál, mind a
szalagtűzés. Bár ez utóbbi talán túl hosszú és „izzasztó”
volt, de be kell látni, hogy ez volt az egész nap lényege.
Az osztálytánc után , ami nagyon jól sikerült ( jobban
mint a főpróbán), izgatottan vártuk az osztály közös
ünnepi vacsoráját. A beszédek nagyon szépek voltak,
főleg az osztályfőnöké, de a prímet mégis osztálytársunk
Lizák Bence pohárköszöntője vitte. Egyszerre volt
vicces, eredeti és szívhez szóló. Észrevettem, hogy a
bálon nemcsak a diákok, de a tanárok is jól érezték
magukat.”

A Zenei Világnapot ünnepeltük
Az iskola ének tagozatos tanulói az Újfehértói Erkel
Ferenc Általános Iskola diákjaival együtt adtak
hangversenyt október 18-án az aulában.
Kitüntetések a városi sportgálán
Diákolimpiai bajnokokat és edzőiket tüntették ki a
városi sportgálán.
4x100 m fiú váltó: Vígvári Szabolcs, Tasi T. Dávid,
Barkász Bence, Kerekes Viktor (Felkészítő tanár:
Végvári Ferenc, Szalka Géza)
Strandröplabda: Imre Tibor, Ráthy Ádám
Jó tanuló- Jó Sportoló: Hensperger Anna, Pinhasov
Cassandra
Az Év Testnevelője: Balogh István
Díjazott testnevelőink: Végvári Ferenc, Szalka Géza,
Bugyi József (A képen a testnevelés tagozat kitüntetett
atlétái )
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Hatalmas siker a városi ünnepségen

Óriási sikert aratott iskolánk ünnepi műsora a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében az 1956. október
23-a tiszteletére megrendezett városi ünnepségen.
A darabot a diákszínpad és az ének tagozatos tanulók adták elő Mikó Gyöngyi tanárnő és Ferró Csaba rendezésében.
A dalokat Borosné Puskás Bernadett tanárnő válogatta, és tanította be. A műsor szövegkönyvét Győri Izabella tanárnő
írta.
Ismét volt HallowMartin nap az iskolában- Legjobb jelmezt nem tudnék kiemelni, ugyanis nem
győztem csodálkozni, mennyi ötletes jelmezt
láthattunk. Igazán nem volt könnyű dolga a zsűrinek.

A programot Gulyás Anita, Fülöp Ágnes és Kiss
Judit tanárnők szervezték az iskola idegen nyelvi
munkaközösségének támogatásával. A rendezvény
egyik szervezőjét, Kiss Judit tanárnőt kérdeztük e
népszerű eseményről.
Hányadik
alkalommal
és
hogyan
került
megrendezésre a HallowMartin nap iskolánkban?
-A német Martinstag és a Halloween ötvözéséből jött
létre a HallowMartin nap, amelyet az idén harmadik
alkalommal rendeztünk meg.

Mit gondol Tanárnő ezekről az „átvett
ünnepekről”?
-Az "átvett ünnepekkel" nincs semmi gond szerintem,
csak nem szabad túlzásba esni, és hát ne felejtsük el,
hogy a hagyományos nemzeti ünnepekről is
méltóképpen megemlékezzünk. Az október 23-i
iskolai és városi műsor úgy gondolom, azt tükrözte,
hogy a vasváris diákok tisztelik a nemzeti
hagyományokat.

Milyen programok várták a diákokat?
- Hagyományos programok voltak ez alkalommal is.
Tökfaragó és a lampionkészítő verseny, a halloweenkvíz és a liba-kvíz, a teremdekorációs verseny
valamint a jelmezes felvonulás. A szervező 10. C-sek
és 10. E-sek pedig alkalomhoz illő horrorisztikus
süteményeket árultak.

Tanárnő hisz a természetfeletti dolgokban?
- Én magam bizonyos mértékig hiszek a sorsban, és
nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy léteznek
úgynevezett természetfeletti erők. Mindemellett
azonban fontos, hogy ne feledjük: a sorsunk
elsősorban a saját kezünkben van!

Volt-e olyan jelmez, amit az eddigi legjobbnak,
legrémisztőbbnek tartott tanárnő?
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Ászok a suliban, ászok a fociban!
Popovics Bence tudósít egy szép győzelemről

iskolánkban ezt a programot, s örül, hogy idén is sok
fiatal vállalta a szereplést, s ezzel a segítséget.

Talán sokan nem tudják, hogy a Vasvári Pál Gimnázium
részt vett az idei Coca-Cola Cup rendezvényen, és
kirobbanó sikereket arattak! A Coca-Cola Cup egy
kispályás focitorna, ahol különböző amatőr csapatok
mérhetik össze erejüket. Ez egy négyfordulós rangadó,
amelynek őszi tornáján a Vasvári Pál Gimnázium
csapata első helyezést ért el. Az első forduló egy körzeti
torna volt, amely kétkörös csoportmérkőzésekből állt.
Az első körben az 1. és 2. helyezettek juthattak tovább a
második körbe, amelyben már a meccs elvesztése
egyenes kieséssel járt.

Rendhagyó irodalomóra a színházban
November 10-én a Móricz Zsigmond Színház Művész
Stúdiójában „Az író iskolája” című rendezvényen vettek
részt a vasvárisok. Ferenczi Gréta és Kovács Petra Nelli
12. A osztályos tanulók írását e programról a Kelet
Magyarország november 29.-i számában olvashatjátok
Könyvtári pályázat
Huba Péterné tanárnő a z idén is arra kérte a tanulókat,
hogy fogalmazzák meg, miért szeretnek, vagy nem
szeretnek olvasni. A győztesek Kovács Ágnes
igazgatónőtől vehették át jutalmukat. Az idei könyvtári
pályázat nyertesei Dankó Nikoletta 9.C, Tóth Anna 9.C
és. Urai Ramóna 9.C osztályos tanulók.
Közösségi munka a LEGO-val
Részt vettünk a LEGO ökoakciójában.
A LEGO gyár körüli területe
parkosították
őshonos
növényekkel a diákok . A
programba számos nyíregyházi
általános
és
középiskola
bekapcsolódott. A vasvárisok a
zrínyisekkel együtt dolgoztak a
zöldebb környezetért Figeczki
Ágnes és Gulyás Anita tanárnő
vezetésével.

A csapat tagjai:
12.D:Szigeti Bendegúz , Laskai Dávid (a
legeredményesebb játékos), Pocsai Gergő, Sinka Ákos,
Bukovinszki Dávid, Hatházi Krisztián, Kondás Bence ,
Zalai Gergely
11.D:Juhász Tamás, Takács Ákos (hálóőr)
11.E:Virág Marcell
A csapat edzője és kísérője Pók István tanár úr volt,
akinek köszönhetően a csapat vasváris mezben léphetett
pályára. A további részletekről Zalai Gergelyt
kérdeztük meg:
„A rendezvényen Dögkút FC néven futott a csapat. Az
első körben három csoportmérkőzésből hármat
nyertünk, így első helyen jutottunk tovább. Remek
játékkal jutottunk be a döntőbe, ahol a Zrínyi Ilona
Gimnázium csapatával kellett összemérnünk tudásunkat.
Szoros mérkőzés volt, a rendes játékidőben nem esett
gól, így a büntetőpárbaj következett. Bukovinszki Dávid
győztes találatával végül első helyen végeztünk. A
győzelmek után magabiztosan várjuk a tavaszi
fordulót.”
Hasonló sikereket és sok szerencsét kívánunk nekik a
következő fordulókra is, szurkoljunk együtt a csapatnak!

Továbbtanulás külföldön
A VIA Egyetem egykori dékánja Jan Üwe volt a
vendége iskolánknak. A dániai egyetem egykori tanára
Beregi Andrással, az egyetem magyarországi
képviselőjével együtt tartott előadást arról, milyen
továbbtanulási lehetőségek várják a magyar diákokat
Dániában. Aki lemaradt a programról Gulyás Anita
tanárnőtől kaphat további információkat a választható
szakokról és a jelentkezés feltételeiről

A Szeretet Hangja
Bátyi Erik 9.A, Lippai Klaudia 9.A,Papp Marcell
9.A,Vigh Erika 9.A,Varga Virág Szonja 10.E,, Iski Flóra
12.C és Makszin Alexandra 12.C is bekapcsolódott abba
a jótékonysági akcióba, melynek keretében ajándék CD
lemez készül idős, látássérült embereknek. A diákok
karácsonyi témájú irodalmi műveket olvastak fel az
Vakok és Gyengénlátók Egyesületének stúdiójában.
Kiss Judit tanárnő évek óta szervezi és népszerűsíti

.
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Kutatók délutánja
Márton Fanni és Svantner Julianna
A harmadik éve megrendezésre kerülő természettudományos délutánnak évről-évre nagyobb sikere
van a fiatalok és az idelátogató vendégek körében. Ez a rendezvény lehetőség a két éve működő
biológia-kémia tagozatos diákok bemutatkozására is.
Az idei eseményre ellátogatott Pintér Ákos, a Debreceni
Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
dékánja is, aki stratégiai szerződést kötött iskolánkkal.
Színes és érdekes előadásokon keresztül megismerhettük
az ökoturizmust, mozgás törzsfejlődését és Newton
életét is. Sok érdekes kísérletet láthattunk, amiket
egyszerű hétköznapi tárgyakkal mutattak be, mint pl.:
flakon, lufi, sütőpor, olaj, ecet és az ide érkező vendégek
is kipróbálhatták magukat, hiszen az aula is egy kisebb
laborrá változott.

résztvevőként is azt kell, mondjam, hogy egyre nagyobb
sikerrel. Hiszen idén több mint 60 általános iskolás tett
eleget a meghívásunknak. Mindig öröm végignézni
azokon a diákokon, akik tehetségüket csillogtatva állnak
ki az aulába, hogy az általuk kedvelt tárgy érdekes
részeit, jelenségeit bemutassák társaiknak és a
kisebbeknek egyaránt. Én személy szerint több tanuló új
oldalát ismertem meg ezen a délutánon. Igazán büszkék
lehetünk rájuk, hiszen ügyes megfigyelők, előadók
voltak, akik ha kellett egy pillanat alatt feltalálták
magukat a témájukban.
Rádulyné Dr. Fazekas Judit tanárnő diákjai is
szerepeltek a rendezvényen.
-A bemutató az itt folyó természettudományos
kutatómunka „műhelymunka” eredményeit mutatja be
az általános iskolások részére. Az idei bemutató nagy
érdeklődésnek örvendett, nagyon izgalmas, élvezetes
kísérleteken, előadásokon varázsolták el a hallgatóságot
és a nézőket. Minden évben megújult formában rendezi
az iskola természettudományi munkaközössége.

Zámboriné Laskai Ildikó tanárnőt , a program egyik
szervezőtanárát arról kérdeztük, hogy számára mi
volt a legnagyobb élmény ezen a délutánon.

Baglé Dávid, Fehér Fruzsina és Barna Zsófia 10,D
osztályos diákok az Ökoturizmusról tartottak
előadást. Így meséltek munkájukról:

- Az egész műsor
nagyon tetszett, s a
legnagyobb élményem
az volt, hogy a mi
vasváris diákjaink
önállóan, okosan, s
rendkívül bátran
mutatták be
kísérleteiket és adták
elő prezentációikat.
Ezenkívül, hogy az
általános iskolás
gyerekek
belekapcsolódtak a
munkába és nem csak
passzív hallgatóság
voltak.
A véleményem szerint mindegyik kísérlet eredeti és jó
volt, ezért nem is tudnék választani közülük!

-A természettudományos délutánt érdekesnek találtuk és
úgy gondoljuk, hogy mindenképpen folytatni kell az
elkövetkezendő években is. Természetesen volt bennünk
egy kis izgalom is. Sok új dolgot tanulhattunk belőle, és
felkeltheti érdeklődésünket bizonyos tudományok iránt.
Mi a bemutatót egy nemzetközi környezetvédelmi
versenyre
készítettük
ahol
egy
ökoturizmus
szempontjából fontos területet kellett bemutatnunk. Ez a
délután lehetőséget biztosított arra, hogy hazai közönség
előtt
is
bemutathassuk
munkánkat.

Grünstein Emese tanárnő a délután jelentőséről
beszélt a Momentánnak.
-Immár
harmadik
természettudományos

éve
rendeztük
meg
délutánt.
Szervezőként

a
és
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Kosárlabda-történet
Kenéz Ádám
A sportrovatban ezúttal a kosárlabda került a középpontba. Megkerestük a válaszokat azokra a
kérdésekre, melyek sokakban felmerülnek, ha erre a játékra gondolnak.
Miért
„amerikai
játék”
a
kosárlabda?
Válasz: a kosárlabda az USA-ban
született sport.
A kosárlabda a 20. század elején
terjedt el először az Amerikai
Egyesült Államokban. A sport elég
furcsa körülmények között született
meg, hiszen elődje az úgy nevezett
lábtengó volt, de egy tornatanár
kitalálta, mi lenne, ha nem egy háló
fölött kellene átrugdosni a labdát,
hanem egy karikát feltennének egy
falra és abba kell belerúgni a lasztit.
Innen már csak egy lépés volt a ma
ismert játék kifejlesztése.

Válasz: sok ilyen volt, én hármat
választottam ki: 1936, 1946 és 1950
Az első olimpia, amin a kosárlabda
bemutatkozott az 1936-os berlini
olimpia volt. Ekkor az első 4-be
csak egy európai csapat jutott mégpedig Lengyelország. Ebben az
évben Magyarország visszalépett,
ezért a magyar kosarasok nem
tudtak részt venni a rendezvényen.
A döntőt az USA és Kanada
játszotta, ahol az USA 19:8-ra
kiütötte a kanadai csapatot.

Kik a kosárlabda ma is élő
legnagyobb legendái?
Válasz: MICHAEL JORDAN,
Kareem Abdoul-Jabbar, Shaquille
O'Neill, Scottie Pippen, Dennis
Rodman, Karl Malone, John
Stockton,

Miért
játszik
olyan
sok
afroamerikai játékos az amerikai
csapatokban?
Válasz: ez a sport a legnépszerűbb
az afroamerikai lakosság körében.
Ennek magyarázata pedig, mint azt
egy
sporttörténésszel
készült
interjúból megtudtuk: a lakóhely
változása
volt.
Rengeteg
kosárlabdapálya volt a nagyvárosok
bérházai között. Amíg ezekben a
házakban pl. sok zsidó élt a 30-as
években, akkor a zsidó játékosok
aránya
volt
nagy a
profi
csapatoknál. A bérházak lakói
azután a 40-es évektől kiköltöztek a
kertvárosokba, helyükre költöztek a
fekete családok, és a fiatalok
azonnal használni kezdték a
kosárlabdapályákat.

Melyek voltak a kosárlabda
történetének fontos eseményei?

Jelentős esemény volt a kosárlabda
életében, hogy 1950-ben ledőltek a
faji
korlátozások.
Akkor
a
BOSTON CELTICS drafton egy
fekete bőrű embert választott, akit
Chuck Coopernek hívtak. Majd a
CELTICS később 5 afroamerikait
küldött egyszerre a pályára. És ha
ez nem lenne elég, akkor még egy
adalék: a Boston volt az első csapat,
aminek
kispadjára
leültették
edzőnek az első fekete bőrű edzőt
Bill Russelt.
Az első hivatalos kosármeccs , ahol
már
használták
a
palánkot,Torinóban volt 1946-ban. (
a Huskies és a New York
Knickerbockers játszott) . A palánk
használatát azért kellett bevezetni,
mert a hevesen szurkoló nézők
különféle dolgokat dobtak be a
pályára, és ezek sokszor eltérítették
a labda ívét.
1946-ban alapította meg Dr.
Naithsmith a BAA-t, ami a mostani
NBA
(Nemzeti
Kosárlabda
Szövetség) elődje.
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S végezetül néhány „aranyköpés”
az NBA egyik legnépszerűbb
sztárjától Shaquille O’Neil –től (
képünkön)
Vannak akik szerint ha a kokó
hélium volna, akkor az egész NBA
mezőny lebegne.
Én vagyok a világ legjobb amerikai
focistája és legszexisebb kosarasa.
( 154 kg 215 cm)
A kosárlabda 50 % szex, 50 %
pénz.

MOMENTÁN –
Béres Eszter

Sajnos manapság a karácsonyi kavalkádban az ajándékozás örömét átvette a ’tökéletes cucc’
megtalálásának vágya. Nemcsak hogy oda a hangulat, az ünnep meghittsége, de egy nagy adag ideggel
a gyomrunkban próbáljuk átvészelni az egészet. Mi most vállalkoztunk arra a feladatra, hogy
megkönnyítsük számotokra a keresgélést. Ebben vasváris diákok segítségét kértük, hogy mondják el,
ők minek is örülnének igazán.

Kodácsi Ákos 11. E
,,Én igazából mindennek
örülök, ha azt szívből kapom!”

Beleznay Barbi 12. C
Berencsi Krisztina 10. E
'' Könyvutalványnak nagyon örülnék, " Hát igazából azt szeretném a
amiből tudnék venni pár jó könyvet” barátomtól, hogy egy fagyöngy alatt
adjon egy csókot.

Momentán –tipp

Kovács Lajos Péter 11. A

Rendes Bendegúz 10. A

,, Mivel a jogosítvány

„Egy írógép, mert

megszerzése előtt állok, ezért

szerintem sokkal

egy kocsinak örülnék a

feelingesebb lenne azzal

legjobban, ha ezt

papírra vetni a

megkaphatnám a családtól!”

gondolataimat, mint
számítógépen.”
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Fiúk! Egy nagyon fontos alapszabály, ha a
barátnődnek keresel ajándékot: ha csillog,
puha és cuki, ha virágillatú, vagy ha csoki
ízű, tuti siker! Ám, ha nem vagytok együtt
túl régóta ahhoz, hogy annyira jól ismerd az
ízlését, vagy ha már olyan régen jártok
egymással,
hogy
minden
ötletedet
kimerítetted,
ebben
a
boltban
tuti
megtalálod a megfelelő ajándékot:

Angyalsziget

Nem hiába ez a neve a boltnak, hiszen
mikor belépsz az ajtón, olyan érzésed
lehet, mintha a mennyországba
tévedtél volna.
Igazi
karácsonyi
hangulat,
s
valószínűleg egyből ihleted támad, ám
ha mégsem, a nagyon kedves és
segítőkész eladók nagyon klassz
ötleteket adnak majd!
(4400. Nyíregyháza, Holló u. 27.)

KARÁCSONY !!
Szigeti Boglárka és Vigh Erika

Bugyi József tanár úrÉvek óta van karácsonyi koncertünk az iskolában, ami
egy nagyon színvonalas műsor, valamint az
ajándékvásárlás, sőt maga a készülődés hoz karácsonyi
lázba.
Könnyű dolgom van az ajándékvásárlásnál, mivel a
gyermekeim nagyrészt megálmodják, és le is írják a
kívánságlistáikat. Például a kisebbik éppen nemrég írta
össze, hogy kitől mennyi ajándékot fog kapni.
És tanár úr ad ajándékot a diákoknak is?
Általában az én ajándékom egy-egy játékóra, én ezzel
járulok hozzá a karácsonyi ünnepekhez.

Az ünnepek közeledtével felmerült bennünk a
kérdés, hogy vajon mit is jelent a mai emberek
számára a karácsony. Mindannyian tudjuk, hogy a
karácsony a béke, a szeretet és a megbocsátás
ünnepe. Megkérdeztünk hát néhány korunkbeli
fiatalt és kedves nevelőt, hogy ők hogyan élik meg a
karácsonyi ünnepeket.
Bozsik Viktória (10/C) - Bennem a karácsonyi
hangulatot a karácsonyi filmek ébresztik fel.
Kedvenceim a Reszkessetek betörők 1-2. része, ami
igazi klasszikus. Egyszerűen imádom a karácsony
hangulatát!! Másodikos vagyok, már részt vettem az
iskolában szervezett nyelvi karácsonyon és jó ötletnek
tartom, én jól éreztem magamat.
Kusnyér Gergő (11/D) - A karácsonyt szeretem a
családommal ünnepelni, összegyűlünk ilyenkor. A
kedvenceim a halászlé, krumplipüré sajtos hússal,
fahéjas süti és a mézeskalács. Jó lenne, ha a Vasváriban
is lenne valamiféle karácsonyi program, nem olyan, mint
általános iskolában, hogy ajándékokat készítünk, hanem
olyan, ami a gimiseknek is szórakoztató, például jó
lenne egy karácsonyi foci, röpi és kosárbajnokság,
amelyen osztályok vehetnének részt és a jutalom egy
kisebb ajándék lenne.

Dr. Huba Péterné tanárnő, (Edit néni)
A mai felgyorsult világban sajnos az ünnepek is
megváltoztak, de engem még mindig a havazás, a forralt
bor, az illatok, a karácsonyi forgatag, a fenyőfa, meg
persze a béke és a nyugalom hoz ünnepi lázba.
Természetesen sok könyvet vásárolok, és azokkal
ajándékozom meg a családtagjaimat.
Tanárnő elmesélte egy felejthetetlen karácsonyi
élményét is:
Amikor kisebbek voltak a gyermekeim, nem akarták
elhinni, hogy a Télapó és a Jézuska létezik. Ezért,
mielőtt elmentünk otthonról, gyorsan a fa alá
pakolásztam az ajándékokat, és amikor hazaértünk, még
a nagyobbik lányom is azt mondta, hogy "Anya, én már
kezdek hinni a Jézuskában".

Banka Dominik (10/A) - A karácsonyi hangulatot
számomra a hóesés okozza. Igazából személyes
véleményem az a karácsonyról, hogy az emberek, ha
összegyűlnek karácsony idején, legyen az család vagy
barátok, haverok az a lényeg hogy szeressék egymást,
hibáikkal. Ilyenkor minden ember megpróbálja
"félretenni" az utálatot. Szerintem ebben az időszakban
ez a legfontosabb. A családom az első természetesen, de
a barátaimat is megajándékozom.

A Mikulás már járt a 11.E osztályban
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Momentán- őszintén
Do you speak ….idegen nyelvek ?
Miért nem tud a nyelvtanulók nagy része lazán, görcsölés nélkül társalogni idegen
nyelven hosszú évek tanulása után sem?
Béres Eszter írása
Képzeljünk el egy unalmas őszi délutánt a nyíregyházi vasútállomáson. Sürgő emberek vonszolják maguk után a
bőröndjeiket. Senki sem törődik a másik emberrel, mindenki a saját dolga után rohangál. Ahogy körbenézek a
termen, egy fiatal angol srác szinte már kiabálva próbálja angolul megértetni magát a pénztárossal, aki hol
eltűnik, hol felbukkan segítség nélkül. Az emberek csak bámulják, várják, hátha valaki odamegy.
- Szegény kölyök… miért nem segítesz neki? – kérdezi apukám.
- Éééén? Áh, tuti nem menne…
- Akkor minek fizetem a különóráidat már másfél éve? Otthon is mindig angolul karattyolsz meg dalolászol.
Odamegyek én veled, ha nem mersz, csak valamit csináljunk már ezzel a gyerekkel!
Cöh, még hogy nem merek… - most már azért is megmutatom, gondoltam magamban.
- Ó, nem kell, megoldom egyedül, asszem’!
Végül segítettem neki eljutni
Budapestre, és nagyon büszke
voltam magamra. Ám az eset után
olyan furán éreztem magam. Már
több mint 8 éve tanulok angolul és
nem lehet igaz, hogy eleinte alig
mertem még magyarul is válaszolni
apukámnak, pedig én még nem is
vagyok az az ijedős fajta. Próbáltam
keresni a választ, hol lehet a hiba.

Már egy ideje én is így nézem a
kedvenc sorozataimat a neten, bár
ez egyrészt a türelmetlenségemből
fakad, s igazolhatom tanárnő
tippjét, hogy tényleg beválik.
Rengeteg olyan szót és kifejezést
tanultam, amit esetleg az emberek a
hétköznapi
nyelvezetükben
használnak.

Elsőként
újságírótársaimat
faggattam,
nekik
mi
a
véleményük
erről,
majd
következzen néhány vasváris ötlet
és javaslat a megoldásra.
Hosszas eszmefuttatások során arra
jutottunk, hogy tulajdonképpen nem
vagyunk
rákényszerítve
a
kommunikációra, ami talán abból
fakadhat, hogy a tankönyveink nem
éppen erre épülnek. Ha olykorolykor meg kell tanulnunk egy
témát valamilyen idegen nyelvből,
az még nem jelent konkrét
nyelvtudást, s ha még emellé
felületesek
is
vagyunk,
kb.
semmivel nem járul hozzá a
fejlődésünkhöz. Győri Izabella
tanárnő
például
folyton
azt
hangoztatja, mennyire fontos az,
hogy a filmeket eredeti nyelven
nézzük, hozzá felirattal. Habár ő
német szakos tanár, azzal, hogy ezt
a módszert alkalmazza, nagyon
sokat fejlődött a nyelvtudása, ami
az angolt illeti.

A 11.B osztályosok szerint az, hogy
ki hogyan mer kommunikálni
nagyon egyénfüggő, hiszen sokan
közülünk anyanyelvünkön sem
találjuk a megfelelő szavakat
bizonyos
helyzetekben.
Hozzátették, ha minden teremben
lenne digitális tábla, az nagy
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segítséget nyújthatna, mert nagyon
jól lehet használni a nyelvórákon.
A 12.C-s diákok elmondták, hogy
ők sokszor tartottak prezentációkat
órán, és az önálló kutató munka
nagyon
jól
fejlesztette
a
szókincsüket. A 12. E-sek szerint jó
dolog lenne, ha a suli is fogadna
külföldi cserediákokat, ez is
ösztönözné az osztályokat az idegen
nyelv használatára. Eszter a 12. cből
az
internet
nyújtotta
lehetőségeket
hangsúlyozta.
Érdemes
keresni
hasonló
érdeklődésű embereket közösségi
oldalakon,
s
utána
bátran
beszélgetni
sportról,
zenéről,
filmekről. Igazi barátságok is
születhetnek így a világ másik felén
élő fiatalokkal.

Ez mind szép és jó, de sajnos mi
csak
egyszerű
gimnazisták
vagyunk, nem válthatjuk meg az
egész oktatási rendszert és nem
ruccanhatunk
ki
csak
úgy
valamelyik országba.

Emlékszem, mikor 8.-os voltam, s
eljöttem a Vasváriba nyílt napra,
az első órát, amire beültem,
Vilman Amália tanárnő tartotta.
Nagyon
tetszett
a
tanítási
módszere, s az, ahogyan bevont
minket az óra keretébe. Éppen
ezért rá esett a választásunk, s
kíváncsiak voltunk arra, vajon ő
hogyan
vélekedik
erről
a
jelenségről

Vilman Amália tanárnő az idei
nyílt napon
Tanárnő szerint hol gyökerezik a
probléma?
Azt gondolom, több dolgot is
felelőssé lehet tenni emiatt. Az
általános iskolai nyelvoktatásnál
szerintem nem kellene eljutni olyan
nyelvtani szerkezetekig, amelyeket
nem feltétlenül ért még meg –
életkorából adódóan – a korosztály,
sokkal inkább a szóbeliségre
kellene
koncentrálni.
A
legalapvetőbb hétköznapi témákban
kellene tudniuk társalogni, biztos
szókinccsel - ahelyett, hogy adott
témához kapcsolódóan bemagolnak
egy előre megírt szöveget. A másik
ok a közoktatás rendszerében is
keresendő. A nyelvi osztályokon
kívül heti 3 órában és 18 fővel nincs
idő
arra,
hogy
mindenkit
rendszeresen
beszéltessünk
hosszabban, mert különben nem
végzünk az előírt tananyaggal.
Harmadsorban személyes okai is
lehetnek.
Ha
valaki
személyiségéből adódóan nem túl
beszédes, attól sajnos idegen

nyelven sem várhatjuk el, hogy
fesztelenül csacsogjon. Ebben az
életkorban egyébként is sokat
számít
a
kortársak,
barátok
véleménye, ezért attól tartva, hogy
nem mond jót és ki fogják ezért
nevetni a társai – inkább meg sem
szólal.
Hogyan lehetne ezen változtatni?
Nagyon fontos, hogy a nyelvtanár
olyan légkört tudjon teremteni,
amelyben a diák nyugodtan ki tudja
fejezni véleményét is, és meg
merjen szólalni anélkül, hogy az
járna a fejében, hogy „egyest fogok
kapni, ha nem ejtem ki jól ezt a szót
vagy éppen hibásan fogalmazom
meg a mondatot. A lényeg soha
nem az, hogy mennyire volt helyes,
hanem az, hogy elérte-e a
kommunikációs célt.
Tanárnő mit tart fontosnak,
mikor valaki egy új nyelvet kezd
el tanulni?
Nagyon fontos, hogy érdekelje az
adott nyelv és kultúra, ugyanakkor
tudatában legyen annak, hogy a
nyelvtanulás nem csupán annyiban
merül ki, hogy eljárok órára,
megcsinálom a házit, ha még
jobban akarom tudni, akkor még
elmegyek heti egy magánórára is…
Rengeteg kitartást és önálló munkát
és
gyakorlást
követel
a
nyelvtanulótól. A kezdetektől fogva
mondja ki hangosan a szavakat,
használja az internetes szótárakat is,
ahol ki is ejtik a szavakat,
megkönnyítve ezzel a szótanulást és
kiejtést. Nézzen rengeteg filmet
akár feliratosan, akár eredeti
nyelven. Az interneten rengeteg jó
hallás utáni értés feladattal is
találkozhatunk, használjuk ki az
ezek adta lehetőségeket.
Tanárnő mit helyez előtérbe? A
több kommunikációt vagy azt,
hogy a nyelvtani rész alapos
legyen?
Sajnos én is néha beleesem abba a
hibába, hogy túl alaposan szeretném
megtanítani a nyelvtant, de nagyon
igyekszem már az elsősöket minél
többet beszéltetni. Ha van egy kép a
tankönyvben, az az első játék velük,
hogy mindenki mond egy mondatot,
legyen az akármilyen egyszerű,
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természetesen itt a biztosabb
tudásúak megmutathatják, hogy
milyen ügyesek, s ezzel egyrészt
példát mutatnak a többieknek,
másrészt önbizalmat szereznek.
Nálam elv, hogy rossz kiejtésért
nem nevetünk ki senkit. Csak az
nevethet, akinek tökéletes a kiejtése
minden esetben. Ilyen pedig nincs,
még a tanár is hibázhat.

Tanárnő és osztálya
Tanárnő szerint hogyan lehetne
szórakozva tanulni az idegen
nyelveket?
Az interneten mindenki találhat
személyiségéhez
passzoló
nyelvtanulást segítő oldalakat, itt
on-line is kitölthet teszteket és
azonnal
visszajelzést
kap
a
teljesítményéről.
A
filmeket,
sorozatokat mindenképpen eredeti
nyelven nézném a diákok helyében.
Zenék
szövegére
is
mindig
rákeresnék, valamint keresnék
olyan közösségeket, ahol idegen
nyelven társaloghatnék hasonló
korú diákokkal. Sajnos nem élnek
még sokan az internet kínálta
nyelvtanulási
lehetőségekkel.
Természetesen ehhez hozzá kell
tenni azt is, hogy vannak olyan
oldalak (pl. kidolgozott tételeket
raknak föl angolból középfokú
nyelvvizsgával rendelkező emberek
tele
nyelvhelyességi
hibával),
amelyektől jobb óvakodni.
Végezetül tanárnőt is megkértük,
hogy „dobjon fel” egy olyan iskolai
témát, problémát, mellyel érdemes
lenne foglalkozni a Momentánban.
Tanárnő válasza e kérdésre egyetlen
szó
volt:
klikkesedés
az
osztályközösségekben. A következő
számban tehát ezt a témát járjuk
körül.

Üzenet Barcelonából a vasvárisoknak
Szigeti Boglárka
Tajti Mátyás egy korunkbeli, 98-as születésű "átlagosnak" mondható tinédzser sportoló, aki a
Puskás Ferenc Akadémia csapatában focizott, s jelenleg a Barcelonához igazolva folytatja
pályafutását. Rengeteg Barcelona rajongóba ütközök a folyosón, így vettem a bátorságot és
megkerestem a fiatal focistát, remélve, hogy választ kapok kérdéseimre. Szerencsére kiderült,
hogy Matyinak a „tehetsége hatalmas nem pedig az arca”, így örült a megkeresésének, és
szívesen válaszolt kérdéseimre.
Születési
idő
Születési
hely
Pozíció

1998.06.02
Budapest
Középpályás

Jelenlegi
FC
Barcelona
klub
Juvenil B
A
csapat
2014.07.01
tagja
Szerződés

2017.06.30

Átigazolt

Puskás FC U19

Követed-e a magyar válogatott meccseit, van-e
példaképed a mostani nemzeti 11-ben?
A válogatott meccseit követem, de példakép nincsen,
külföldi játékosból sem.
Mit
üzennél
a
nagy
álmokat
dédelgető
vasvárisoknak?
Azt üzenném a vasvárisoknak, hogy semmi sem
lehetetlen! Sok munkával, alázattal és kitartással bármit
el lehet érni, amit szeretnél

Mi az, ami a legjobban hiányzik Magyarországról?
Ami a legjobban hiányzik az a barátnőm a családom a
barátok és a Puskás Akadémia.
Találkoztál -e már az A csapat tagjaival, esetleg a Bvel?
Láttam a nagy csapatot messziről, de olyan közel nem
láttam meg őket, hogy esteleg fotókat csináljak velük
vagy ilyesmi, de Sandro Munir mindig a koleszban
kajál, úgyhogy velük majdnem mindennap találkozok
meg a B csapattal is, mert nekik meg az öltözőjük a
miénk mellett van.

Mennyivel más a kinti edzésmunka?
Az edzésmunka meg annyiban más ahogy csinálják a
gyerekek. Mindenki a maximumot próbálja nyújtani.

A labda fel van dobva, kövessétek Mátyás példáját és
merjetek tenni az álmaitokért és megélni azokat!
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Szilveszteri buli előtt
Tévhitek és bevált praktikák a szépségápolásban
A csoki pattanást okoz, gyorsabban nő a haj ha a végéből
vágatunk. Sokat tudunk a szépségről, de vajon jól tudjuke? A Momentán utána olvasott kicsit a témának, és
összegyűjtötte a legismertebb szépségápolással
kapcsolatos tévhiteket.
Papp Klaudia

Vigyázat: tévhitek!
nem tud távozni, emiatt gyakorlatilag dugót képez, és
begyullad.

A hajszárító kiszárítja a hajat:
A haj és a szárító között legyen 20cm-es a távolság, és
akkor semmiféle káros hatása nincs a meleg levegőnek.
De vigyázat!! Meleg levegőről van szó, és nem forróról!
Ha új hajszárítót akarunk venni, akkor 2000wattosat
válasszunk, mert ennek az az előnye, hogy az intenzív
fújó hatást szabályozhatjuk.

Bevált receptek
És most a sok tévhit után szeretném veletek megosztani
az általam is kipróbált és használt otthoni tippeket a
szépség és az egészség érdekében.
Azok a fránya pattanások és mitesszerek mindenkit
érintenek. Legyen szó akár lányokról akár fiúkról. S mit
ne mondjak. Ezek a drága kenceficék nem sokat
használnak.

A fogkrém jó a pattanásokra:
A fogkrém fluortartalma elősegíti a gyulladások
létrejöttét. Vagyis ennek a mítosznak éppen az
ellenkezője igaz. A meglevő mitesszerekből ilyen
módon nagyon gyorsan pattanás lehet.

Én találtam egy gazdaságos és szuper jó, otthon
elvégezhető arcpakolást.

A csoki pattanást okoz:
Ha sok cukrot és zsírt tartalmazó ételeket fogyasztunk,
előfordulhat, hogy gyulladás alakul ki, amelynek egyik
tünete a fájdalmas, vörös, kinyomhatatlan akne. Viszont
a nők a menstruáció előtt a hormonok hatására több
csokit fogyasztanak. Nem az édességtől, hanem a
hormonszint változástól jön létre a pattanás.

1.Lépés: Tisztítsd meg az arcodat!
Tegyél egy fél marék cukrot egy tálba és hozzá nagyon
kevés vizet, hogy pépes legyen. Ezzel jól dörzsöld be az
arcodat, majd mosd le!
2.Lépés: Verj fel egy tojás fehérjét habosra egy kanál
citromlével.
3.Lépés: Gőzölés! Egy tál forró kamillatea felé hajolsz
és egy törölközőt a fejedre raksz, majd 15-20 percig így
maradsz. Ekkor kitágulnak a pórusok.
4.Lépés: Mikor már végeztél a gőzöléssel a habba márts
bele pár papírzsepit és pakold a kezelendő helyre. Várj
kb. 25 percet.
4.Lépés: Szedd le a papírzsepit lassan, majd mosd le az
arcodat, és ha nagyon alapos szeretnél, lenni tisztítsd
meg még egyszer.

Gyorsabban nő a haj ha a végéből vágatunk:
Minden egyes hajszár a fejbőr szőrtüszőiben képződik.
A hajgyökérre pedig egyáltalán nincs hatással az, hogy a
hajunknak azt a részét, amelyet látunk, és amely
tulajdonképpen egy elhalt anyag, milyen gyakran
vágjuk.
A mitesszereket a bőr felszínét érő szennyeződések
okozzák:
Ha ez igaz lenne, akkor a mindennapos arctisztítással
elkerülhetnénk a csúnyaságokat. A mitesszerek (és a
pattanások) a faggyúmirigyek kivezető nyílásainak
eldugulásakor
alakulnak
ki,
leggyakoribban
pubertáskorban.
Ekkor megnő a mirigyek
faggyútermelése, ez pedig az elzáródó nyílásokon át

Most elsősorban a lányokhoz szólnék. Bizonyára
mindannyian szeretnétek egészséges, fényes és hosszú
hajat. Hogy mit kell tenned ezért? Nem is gondolnád
milyen egyszerű!
Az én praktikám: Használj mindig más márkájú és
hatóanyagú samponokat. Mikor kifogyott az egyik válts
másikra! Ennyire egyszerű! Nekem bevált! 
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Momentán-ajánló – a téli szünetre

Eközben a Mátyás király téren:
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Utózöngék : Momentán itt-ott….mindenütt 2014-ben is !

A Momentán szeretettel
kíván
BOLDOG ÚJ ÉVET
minden olvasójának!

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: Béres Eszter és Papp Klaudia
Patronáló tanár szerkesztő: Győri Izabella
Újságírók: Szigeti Boglárka, Papp Zsanett Johanna, Márton Fanni, Svantner Julianna, Kenéz Ádám,
Mészáros Marcell, Soós Máté, Popovics Bence, Vigh Erika
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