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Félévi értékelés
Kovács Ágnes igazgatónőt ezúttal az első félév eredményeiről kérdeztük
- Február elején minden iskolában a félévi eredmény
értékelése zajlik. Mi is megtettük ezt, s ha az iskola átlagát
megnézzük, akkor kis javulást láthatunk az előző év
eredményéhez képest. Ez egyébként az a változás, amire
már régóta várunk.
Büszkék vagyunk a 11.C és 12. C osztályok
eredményeire, ezek az osztályok már évek óta vezetik a
tanulmányi rangsort az iskolában. Külön öröm az
élmezőnyben látni az elsősök közül a 9.E és 9.D osztályt .
Ez utóbbi eredmény a most indult természettudományos
osztály létjogosultságát is igazolja.
De szép eredményt értek el a 10.C, 10.E , 12.E és 9.C
osztályok is.
Beszélni kell azonban azokról is, akiktől jobb eredményt
várunk. A 10.D osztály például nagyon sokat rontott, és a
tanulmányi rangsor utolsó hat helyén az informatika
( 10.D, 11.D, 12.D) és testnevelés ( 11.B, 10.B, 9.B)
tagozatos osztályok állnak. Az informatikusoknak ideje
lenne elszakadni kicsit a képernyőtől, s elsajátítani a
sikeres érettségihez szükséges lexikális anyagot is.
Sportolóinktól pedig azt várjuk, hogy a pályán és
edzéseken tapasztalt kitartásukat a tanulmányi munkában
is érvényesítsék. Bízom benne, hogy az év végi
bizonyítványban ők is jobb átlagokat produkálnak.

Végezetül pedig szeretnék az új félévben derűs, jó
hangulatú munkát és szép sikereket kívánni a Vasvári
Pál Gimnázium diákjainak, tanárainak és minden
dolgozójának!

Egy, az elmúlt félév sok hivatalos rendezvénye közül.
Igazgatónő a nyíregyházi nyelvtagozatos iskolákat
képviselte a búcsúzó osztrák nagykövet tiszteletére
rendezett fogadáson

2014-ben is: Momentán!
A képen a februári Momentán szerkesztői: Fodor Nikolett
és Fedák Szabina. Ők feleltek ezért a számért: vezették a
megbeszéléseket, összefogták az újságírók munkáját. Ez a szám az ő
szervező munkájukat dicséri.
Fedák Szabina röviden össze is foglalta, milyen lett az idei „szerelmes
lap”.
Kedves Olvasó!
A Momentán idei
első száma a
szerelmesek lapja,
hiszen speciális
témánk a Valentin
nap. Olvashatsz benne érdekes dolgokat e napról,
megismerheted szerelmi horoszkópodat, és segítségünkkel
kreatív ajándékot is készíthetsz. De a szerelmes témák
mellett más olvasnivalót is kínálunk a lapban. Képzeletben
elutazhatsz távoli helyekre, elmerülhetsz a Gasztro-túra
ízeiben, jobban megismerheted iskolánk tanárait, például
megtudhatod, kit milyen csokival engesztelhetsz ki egyegy rosszul sikerült dolgozat után. Olvashatsz benne a
Mustárházban megrendezett rock koncertünkről is, ami
fergetegesen sikerült. Újdonságképpen két új rovatot is

indítottunk: megjelent a sportrovat, ahol átfuthatod a
nagyvilág sporteseményeit, érdekességeit, s a
számítógépes guruk böngészhetnek a játék oldalon.
Sajnos a végzős „Momentánosok” nem tudtak már részt
venni a munkában, hiszen nyakukon az érettségi. Ezért
csapatunk most még keményebben dolgozott az újságért.
Üldöztük tanárainkat és a diákokat egy-egy érdekes
információért, szerveztünk, kutattunk, ha kellett
szabadjára engedtük fantáziánkat, s pihenésképpen a tél
hideg ízeit kergettük Gasztro-túra hetünkön.
Reméljük, élvezed majd a februári Momentán olvasását,
az is lehet, hogy megtalálod magad valamelyik érdekes
cikkben esetleg valamelyik képen.
Jó szórakozást!
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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!

Gebri Márta

Molnár Csaba

Tanárnő miért éppen a pedagógus pályát választotta?

Tanár úr miért a tanári pályát választotta?
Véletlenszerűen választottam. Ötödéves voltam az
egyetemen, amikor félállásban elkezdtem tanítani mivel
szükség volt egy óraadó tanárra a Szent István
Gimnáziumban.

Nem is volt más elképzelésem. 5. osztályos koromban az
orosz nyelv hatására döntöttem úgy, hogy orosztanár
leszek. Már akkoriban is foglalkoztatott a tanári pálya,
viszont igazán a gimnáziumban tudatosult bennem ez a
választás. A történelmet pedig később választottam.

Mióta és mit tanít?
1985 szeptemberében kezdtem, de 1986 szeptemberétől
tanítok a Vasváriban. Matekot és fizikát.

Mióta és mit tanít?
1985 óta tanítok történelmet, orosz és angol nyelvet.

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét, esetleg van
valamilyen hobbija?
Ha időm engedi sportolni szoktam. Kerékpározni, futni,
teniszezni nyáron pedig olvasni szoktam. Régebben
kosárlabdáztam is.

Mivel tölti legszívesebben szabadidejét, esetleg van
valamilyen hobbija?
Szeretek olvasni, emellett sütni-főzni. Ha lehetőségem van
rá, akkor szívesen járok el amatőr szinten teniszezni.
Ha lehetősége lenne más bőrébe bújni egy napra, ki
lenne az?
Ha lehetőségem lenne egy napra valaki bőrébe bújni,
akkor az egy királyi család sarja lenne, mondjuk Katalin
hercegnő, belepillantani az életükbe, de mindenképpen
csak egy napra, semmiképpen sem hosszútávra.

Ha lehetősége lenne más bőrébe bújni egy napra, ki
lenne az?
Én teljesen jól érzem magam a bőrömben, de ha
választani kellene talán Roger Federer. Nagyon
szimpatikus számomra. Nem csak jó sportoló, hanem
intelligens is.
Szokott- e még
meséket nézni? Ha
igen, akkor melyik a
kedvence?
Mikor még a lányom
kisebb volt akkor
néztem vele. Inkább a
saját gyerekkoromi
meséket szeretem. A
Vuk, Kis vakond, Frédi
és Béni.
Mi volt eddigi
legszebb karácsonyi
emléke?
Amikor a lányom
megszületett egy hónappal karácsony előtt. Az volt a
legszebb karácsonyi ajándék.

Szokott –e még meséket nézni? Ha igen, akkor melyik
a kedvence?
Igen, szoktam. Némi nosztalgiával tölt el. A kedvenc
mesém a Vuk.
A gyermekkorom kedvence a Rémusz bácsi meséi, ami
ekkor még egy fekete-fehér esti mese volt.

Milyen édességgel lehet kiengesztelni?
Nem rajongok a süteményekért.
A jó minőségű csokikat szeretem például a Merci vagy a
Ferrero amit szívesen elfogadok. De nem vagyok nagy
édesség rajongó.

Mi volt az eddigi legszebb karácsonyi emléke?
Egyet nagyon nehéz kiemelni. Mindig a szűkebb vagy a
bővebb családról szólt. Fontos, hogy együtt legyünk, a
kántálás. Hosszú kihagyás után most először
unokatestvéremékkel töltöttem.
Milyen édességgel lehet kiengesztelni?
Nem igazán vagyok édesszájú. Lehet, hogy egy szelet húst
előnyben részesítenék. De ha édességről van szó, akkor „ A
pöttyös az igazi. ” természetesen étcsokoládé bevonattal.
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Rádulyné dr.Fazekas Judit
korosztályt, izgalmas végignézni, hogy a kiforratlan
személyiségű tinikből hogy lesznek felnőttek. Mindig
igyekszem megtalálni a közös hangot az osztályokkal, mert
meggyőződésem, hogy kölcsönös tisztelet és szimpátia
nélkül semmi nem működik egy tanteremben. Sok volt
tanítványommal tartom a kapcsolatot, jó néhányukat ma
már barátomnak is tartom.

Tanárnő/ tanár úr miért éppen a tanári pályát
választotta?
„Bölcsőben
született ötlet”
Kiskorom óta
tanár szeretnék
lenni, mindig is
példakémeim
voltak a
tanítóim. Az
iskolámban
hamar a
kisebbek
tanításával
foglalkoztam.

Mióta és mit tanít?
2000 szeptemberében kezdtem el tanítani a Vasváriban, és
csak angolt tanítok.
Mivel tölti legszívesebben szabadidejét, esetleg van
valamilyen hobbija?
Szabadidőm mostanában nem túl sok van, de amennyi van,
azt igyekszem a családommal és a barátaimmal tölteni.
Ha jó idő van, szívesen kirándulunk. Alig várom, hogy
kitavaszodjon, mert tavasztól őszig nagyon szeretek a
virágaimmal foglalkozni a kertben. Sóstófürdőn lakunk,
így nyáron rengeteg időt töltünk a tónál. Nem tudom azt
mondani, hogy van hobbim, de nagyon szeretek zenét
hallgatni, koncertekre járni. Régen zongoráztam és még
gitároztam is, ma már ezeket sajnos hanyagolom. Ha van
időm, imádok süteményeket készíteni, a családom nagy
rajongója a sütijeimnek.

Mióta és mit
tanít?
1986-tól
dolgozom a
Vasvári Pál
Gimnáziumban,
(ezt megelőzően
néhány évet a demecseri gimnáziumban)
Földrajzot és filozófiát tanítok.

Szokott –e még meséket nézni? Ha igen, akkor melyik
a kedvence?
Igen, szoktam, mivel van egy hat és féléves kisfiam, Ádám,
aki szívesen néz meséket. Olyankor én is nézem őket, de
csak fél szemmel, közben igyekszem elintézni a
házimunkát. A Flintstones családot szeretem, de csak a
magyar változatot, mert Romhányi József zseniális
„rímhányó” volt, az eredetiben sajnos nincsenek rímek. A
kisfiamnak most éppen a Turbo és a Gru (Despicable Me)
a kedvencei.

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét, esetleg van
valamilyen hobbija?
Szeretek olvasni, ha időm engedi, elsősorban útleírásokat
és életrajzi regényeket.
Hobbim a gasztronómia. Szeretek „kísérletezni” az
ételekkel és újítani.
Ha lehetősége lenne más bőrébe bújni egy napra, ki
lenne az?
Nem szeretnék senkinek a bőrébe bújni, de leginkább
„világutazó lennék”.

Milyen
édességgel
lehet
kiengesztelni?

Szokott e még meséket nézni? Ha igen, akkor melyik a
kedvence?
Igen. Kedvenc mesém a Tom és Jerry.
Mi volt az eddigi legszebb karácsonyi emléke?
Minden karácsony egy élmény számomra, hiszen olyankor
együtt a család, de még is a legemlékezetesebb karácsonyi
emlékem az eljegyzésem volt.

Szeretek
mindenféle
édességet, de
nem
szeretném, ha
valaki –
miután
megbántott –
egy tábla
csokival
próbálna
kiengesztelni.
Ha megbántok
valakit,
bocsánatot
kérek tőle, és ezt visszafelé is így tartom korrektnek.

Milyen édességgel lehet kiengesztelni?
Kevésbé fontos számomra. Viszont nagyon szeretem a
minőségi étcsokoládét.:)

Vilman Amália
Tanárnő miért éppen a pedagógus pályát választotta?
Nem választottam tudatosan a pedagóguspályát. Igazából
csak így alakult, de időközben nagyon megszerettem. Ma
már elképzelni sem tudnám, hogy egy irodában ülök és
valamilyen monoton dolgot csinálok. Szeretem ezt a
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Kutatók délutánja
2013. november 5-én természettudományos diákköri bemutatót tartottak a
gimnáziumban. A diákok kísérleteket mutattak be, és magyaráztak el, s hallhattunk
érdekes előadásokat a természettudományok világából. A Debreceni Egyetemről is
érkeztek előadók a délutánra, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak a „ fiatal vasváris
kutatókról.” A rendezvény egyik szervezőjét, Zámboriné Laskai Ildikó tanárnőt
kérdeztük az eseményről.
Fodor Nikolett
Mikor volt ez a bemutató?
- Iskolánkban másodjára rendeztük meg a természettudományos bemutatót 2013. november 5-én délután
az aulában
Milyen céllal indult tavaly ez a rendezvény?
- Elsősorban a nyolcadik osztályos gyerekek és
tanáraik voltak a célcsoport, másrészt ebben a
tanévben a 9.D-ben természettudományos csoport
indul, amelyet tovább szeretnénk fejleszteni, így
célunk ezeket a tantárgyakat népszerűsíteni a
diákok körében. A Debreceni Egyetemről 3 tanár is
eljött, közülük ketten előadást is tartottak fokozva a
résztvevők érdeklődését
Kik jöhettek el erre a délutánra?
- Bárki bejöhetett.: vasváris diákok, szülők . Minden
érdeklődőt sok szeretettel vártunk !
Tanárnő, hogy látta, sokakat érdekel manapság a természettudomány?
- Igen, de a diákoknak szükségük van egy kis bátorításra, ösztönzésre, hogy egy ilyen bemutatón részt vegyenek. Úgy
érezzük, hogy a program elérte célját, és ha lehetőségünk nyílik rá, szeretnénk újra megrendezni.

Új bemutatóra készülnek a színjátszók
Soós Máté
A Vasváris Színjátszó Kör, melynek én is tagja vagyok,
2011-ben alakult meg, és azóta rendületlenül fejlődve
működik. A szakkör tagjainak száma jelenleg: 18. A
tagok nagyon aktívak, amint vége van egy darab
próbájának és az előadásának, azonnal egy másik darabon
dolgozunk. A 2013-as karácsonyi hangversenyre például
három mini-darabbal készültünk, és ezzel párhuzamosan
próbálunk egy nagy volumenű darabot. Az új előadásról
ízelítőül csak annyit, hogy az ókori görög kultúrából
ismert Párisz Almája történetet dolgozza fel, és öltözteti
modern köntösbe, pörgős dialógusokkal és csavarokkal.
Ennek a műnek a premierje február 21-én 17 órától lesz a
Bencs Villában, egyelőre szűk körben, hiszen a szereplők
szülei és barátai alkotják a közönséget, ezután viszont az
iskolában is elő fogjuk adni. Remélem, sokan lesznek rá
kíváncsiak. A felkészítést Mikó Gyöngyi tanárnő és Ferró
Csaba Mihály végzik teljes összhangban a szereplőkkel.
Felhívnám a figyelmet, hogy ez a darab lesz a végzős

tagok búcsúelőadása, akik nélkül a szakkör talán el sem
indult volna.
Köszönjük meg nekik és kívánjunk további
sikeres éveket!
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Rock’ n ’Roll a Mustárházban
Béres Eszter írása a decemberi Momentán Rock Suliról
,, A rock az a dolog, ami mindenkiben benne él, csak meg kell találni magunkban!”
(Chester Bennington)
Ez az idézet hűen tükrözi azt a szellemiséget, aminek
jegyében mi, a Momentán szerkesztői, december 5-én a
Mustárházban megrendeztük az első rock történeti
koncertet újságunk életében.
Ezzel az volt a célunk, hogy mindenki számára
elérhetővé tegyük a rock ’n’ roll rég elfeledett
szabadságérzését, s hogy nagyobb betekintést nyerjük
e zene történelmi hátterébe. Abba a korba, amikor a zene
sokat tett azért, hogy, hogy végre megszűnjenek azok a
korlátok, amelyek megkülönböztették az embereket
egymástól.
Ahhoz, hogy sikerüljön megeleveníteni ezt az érzést,
lapunk valamennyi újságírója éjt nappallá téve
dolgozott. Személy szerint, amikor megtudtam, hogy én
leszek a „műsorvezető”, majdnem padlót fogtam!

lehető legnagyobb rendben alakuljon. Már az előadás
kezdete előtt egy órával tűkön ültünk, izgultunk, vajon
mennyien fognak eljönni. Aztán amikor tele lett a terem
vendégekkel, a többiek megnyugodtak, én pedig egyre
idegesebb lettem! Szerencsére zenészeink: Szabó Andris,
Ebergényi Vili és Szentpéteri Dani jól oldották a
feszültséget.

Végül nagyon klasszul zárult az este, láthatólag
vendégeink is jól érezték magukat.
Ezúton is szeretném megköszönni a Mustárház
munkatársainak a kedves fogadtatást és a segítséget!
Külön köszönet a Fiume Antikváriumnak a felajánlott
rock történeti könyvekért!
Reméljük, következő programunkat is ilyen nyitottan
és szeretettel fogjátok fogadni!

(fotó: Szigeti Boglárka)
Még álmaimban is azon agyaltam, hogyan tehetnénk a
Rock Sulit még izgalmasabbá.
A figyelem felkeltésére többféle plakátot terveztünk,
amelyeket más iskolákban is kirakhattunk. Ám a nagyobb
durranás érdekében egyik szünetben egy rögtönzött
koncertre invitáltuk a diákokat és a tanárokat egyaránt,
ahol februári Momentán előfizetést vásárolhattak, amelyet
később jegyre lehetett váltani. Ha azt mondom, hogy
„féltünk” nem fogy elég jegy, kissé alulfogalmazok.
Végül elérkezett a koncert napja. Mindannyian úgy
futkároztunk, mint a mérgezett egerek, hogy minden a

(Papp Zsanett Johanna plakátja)
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Amit tudni akartál a rockzenéről (de sohasem merted megkérdezni)
Béres Eszter
és a Momentán Rock Suli
most megválaszolja
A kezdetek
A rockzene az 1950-es évek elején
született, méghozzá a country, a
western és a rhythm and blues
fúziójából jött létre.
A fiatalok körében rendkívül
népszerű volt, hiszen az új zene és
tánc a háború után született
nemzedék lázadását fejezte ki a
szülők konzervatív világával
szemben. Ezzel az új, energikus
tánccal egyfajta önkifejezési
lehetőséget kaphattak a fiatalok, de le
kell, hogy a szögezzem, ,,a rock and
roll nem egy tánc”, ahogyan a
szállóige is tartja. Ezt bizonyítja az a
tény is, hogy már kezdettől
tiltakozott pl. a faji
megkülönböztetés ellen.

bontakozott ki a hippi-mozgalomtól
az aktív újbaloldali, feminista,
polgárjogi mozgalmakig, de volt, ami
összekötötte ezeket az irányzatokat: a
rockzene. A rockzene ekkor az
ifjúsági mozgalmak energiaközpontja
volt. Hihetetlenül fontos és őszinte
kifejezési forma.

A hippi-korszak jelképe volt az
1969-es zenei-kulturális fesztivál
Woodstock-ban. Félmillió ember
szórakozott békésen három napig, s
hallgatta a kor legnagyobb rock
zenészeit. Fellépett többek között:
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana,
Joe Cocker, a The Who és a The
Jefferson Airplane.
Ahhoz, hogy ez az eszme
elindulhasson világhódító útjára,
szükség volt egy vezéralakra, akiben
mindez a mentalitás testet öltött. Aki
jóképű és már a megjelenésével is
csupa olyat ígért, amire a fiatalok
vágytak. Ő volt a ,,Király”, Elvis
Presley
A fénykor
A 60-as évek olyan korszak volt,
amikor a fiatalok kifejezték
kritikájukat a kor gazdasági,
társadalmi, politikai rendszerével
szemben- s új értékrendet
fogalmaztak meg. Sokféle törekvés

Brit invázió az USA-ban: a
Beatles és a Rolling Stones
A Beates 1960-ban alakult, s
mindössze 10 év leforgása alatt
átformálták a zeneipart. Olyannyira
sikeresek voltak, hogy 5 év zenélés
után megkapták a lovagi címet a brit
királyi udvartól.
A Rolling Stones a legenda szerint
úgy alakult meg, hogy az énekes
Mick Jagger és a gitáros Keith
Richard egy vonaton találkoztak.
Mivel Jagger hóna alatt egy Chuck
Berry lemez lapult, beszélgetni
kezdtek, s hamar megtalálták a közös
hangot.
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A 70-es évek
A 60-as évek ifjúsági mozgalmainak
nagy illúziói és tervei kudarcot
vallottak. A rock legnagyobbjait
elvesztette a világ ( meghalt Joplin,
Morrison, Hendrix), feloszlott a
Beatles. S a rockzene is
megváltozott: szükséglet-zenéből
profit-zenévé vált, eltűnt belőle a
forradalmiság, egyre inkább beépült
a szórakoztatóiparba.
De igazából nem tűnt el, csak
átalakult. Elvesztette ugyan
forradalmi és társadalmi jelentőségét,
de valljuk be a 60-as évek fiatal
lázadói is beilleszkedtek lassan a
fogyasztói társadalomba.
Ám volt ennek az átalakulásnak egy
jó oldalai is, mégpedig az, hogy zenei
szempontból sokszínűvé vált a rock,
sok új irányzata alakult ki.

Ramones
Ennek köszönhetem, hogy
megalakult a kedvenc zenekarom, a
Ramones, ami egy’70-es évekbeli
korai punk banda volt.
De hogy miért is szeretjük?
Szövegeik rendkívül egyszerűek, alig
pár sorosak, de mégis olyanfajta
lázadást fejeznek ki, amit az ember,
ha meghall, egyből felfogja, érzékeli,
és teljesen „kikattan” tőle az agya,
mondhatni, egyből beindul a ’pogóreflex’.
Azt hiszem ez az, amit keres
az ember a zenében: a
lényeg, hogy azt érezzük,
megállt körülöttünk az idő, s
hogy az a bizonyos dal
egyenesen nekünk, vagy
egyszerűen csak rólunk szól.

December: ünnepelt a Vasvári is!
Nyelvi karácsony
Iskolánkban már másodjára rendezték meg a nyelvi
karácsonyt, ahol a nyelvi tagozatos osztályok léptek fel
különböző produkciókkal. December 20-án 3 órától
kezdődött a műsor.

Karácsonyi hangverseny

Az aulában finomságokkal vártak minket. Kisebb nagyobb
szerencsével minden osztály előadta produkcióját. A meghitt
karácsonyi hangulat egy kis melegséget vitt mindenki
szívébe. Volt néhány osztály, amely az előadás végén
cukorkát dobált a közönség közé, a jelen lévők nagy örömére.
A karácsonyi hangulatot igazán teljessé a tanári kar
záróműsora tette, amely olyan jól sikerült, hogy vissza is
tapsolták őket.
Fodor Niki
Az év utolsó tanítási napján megrendezték a hagyományos
hangversenyt, ahol iskolánk diákjai léptek fel különböző
produkciókkal.
Végül egy közös műsorral kívántak iskolánk tanárainak és
tanulóinak kellemes ünnepeket és boldog újévet!

Vasváris portrék
Két kiváló vasváris sportolót mutatunk be, akik többszörös bajnokok, s mint az a városi sportgálán
kiderült, a tavalyi évben szakosztályuk legjobbjai voltak. Nemcsak a kiváló eredmények kötik össze
őket, hanem az is, hogy mindketten különleges, nem tipikusan női sportágat választottak.
Papp Zsanett Johanna interjúi
Muszbek Petra Borostyán, kung fu bajnok:
„Te azon csodálkozol hogy miért csinálom.
Én azon csodálkozom, hogy te miért nem
csinálod...”
Mi a kung-fu?
Egy harcművészeti sportág, mely Kínában alakult ki.
Védekezésre szolgál. Tanítása, hogy ezzel a tudással
visszaélni nem szabad, emellett önkontrollt és tartást ad.
Hasonló sportág, mint a kick-box és a karate. Sajátos stílusa
és rendszere különbözteti meg őket. Ez a sportág lehetőséget
ad nekünk más hasonló harcművészeti versenyeken való
részvételhez, mint K1, low kick, kempo.
Mikor és milyen indíttatásból kezdted ezt a sportot?
2003-ban általános iskolában jött ez a lehetőség. Apa ismerte
az edzőt,és nekem is megtetszett ez a sportág, főleg hogy
apukám is több hasonló sportágat űzött.
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Ki az edződ?
Sifu Miló András a Tai-Qi Boxing SE vezetője, és a kungfu magyarországi meghonosítója. Lánya az ismert Miló
Viktória a boksz világbajnoka, aki kung-fu-ban és kick
box-ban is többszörös világbajnok, és így volt szerencsém
tőle tanulni.
Meddig szeretnéd ezt folytatni?
Eltervezett végpontja nincs, mivel edzőként szeretném
folytatni pályafutásomat. Szeretnék még több címet elérni,
és a sportágat megismertetni és megszerettetni az
emberekkel.
Melyik díjad a legkedvesebb?
Igazából mindegyik kedves, mert mindegyikhez fűződik
érdekes vagy aranyos történet. De a legbüszkébb a két
világbajnoki címemre vagyok. 2009 -ben Olaszországban
kung-fu világbajnok, 2012- ben Tökölöm kempo
világbajnok lettem,16 évesen, felnőtt korosztályban. A
2012-es évben Nyíregyháza „év sportolója” díját is
megkaptam.
Lány létedre küzdősportot választottál. Nem szoktak
„beszólni” vagy kellemetlen megjegyzéseket tenni?
De, sőt mivel ez a sportág nem annyira ismert, mint a K1,
a thai-box ezért folyamatos kételkedésben vannak ezzel
kapcsolatban az emberek, és az eredményeimet sem
mindig ismerik el. De szerencsére pozitívan tudom kezelni
ezt a problémát, így csak a számomra fontos emberek
véleményére adok, és a sportágon belüli versenytársaim és
a mesterek elismerése számít. Remélem, idővel változik
majd az emberek véleménye is.

Mikor és milyen indíttatásból kezdted el?
Hát amióta az eszemet tudom, azóta űzöm a labdát.
Hosszú évekig csak fiúkkal játszottam, és egyre
kedveltebbé vált nálam ez a sport. Csapatban 2010 óta
játszom már, tehát több mint 3 éve a Nyírség NSC női
csapatának a tagja vagyok.
Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Minden eddigi eredményem büszkeséggel tölt el, de amit
igazán kiemelnék az a diákolimpiai országos első
helyezésem a Vasvári Pál Gimnáziummal. Mivel életem
egyik legszebb eseménye volt, és úgy gondolom, hogy
akkor, abban a pár napban a legjobb formámat tudtam
nyújtani.

Szereted a kung-fu filmeket?
Őszintén megmondva, valamiért az ilyen témájú filmek
nem tudnak lekötni, de persze nagyon szép dolgokat
láthatunk. De sokkal szívesebben csinálom, mint nézem.
Ha választanod kellene, akkor Jackie Chan, Bruce Lee
vagy Chuck Norris?
Igazából Jackie Chan és Bruce Lee között filózom, mivel
mindketten elismertek és népszerűek és a harcművészet
nagy mesterei, legendás alakjai.

Szereted a fociról szóló filmeket?
Minden, ami focival kapcsolatos azt csak szeretni lehet,
szóval igen, ez egyértelmű.

Urai Bianka, válogatott focista:

Ki a példaképed és miért?
A foci terén nincs kimondott példaképem, de vannak
olyan játékosok, akikre felnézek és becsülöm a játékukat.
Ilyen Robin van Persie (a Manchester United labdarúgója)
és Cristiano Ronaldo (a Real Madrid játékosa).

„…ha ez rabszolgaság, akkor én
életfogytiglanit kérek."

A fiú barátaid hogy viselik, hogy te jobban bánsz a
labdával, mint ők?
Hát jó érzéssel tölt el az, hogy örülnek a sikereimnek és
támogatnak, nem irigykedik senki se a másik tehetsége
miatt.

Mit is jelent számodra a foci?
A foci számomra nem csupán egy szimpla sport,hanem
mondhatni, hogy életem mozgató rugója,egy életérzés,ami
nélkül csupán félember lennék. Sok mindenre megtanított
már és minden problémámra gyógyír is egyben. Ami
legjobban jellemezhetne, az ez az idézet:
" Néhányan azt mondják rólunk, játékosokról, hogy a
futball rabszolgái vagyunk. Nos ha ez rabszolgaság, akkor
én életfogytiglanit kérek."

A barátoddal segítitek, egymást vagy inkább
rivalizáltok?
Teljes mértékű támogatás jelen van nálunk és azzal is
segítjük egymást, hogy kilátogatunk egymás meccseire.
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Vasvárisok itt-ott mindenütt
Sporteredmények
Testnevelés atlétikai diákolimpia: 3. helyezést ért el a lány
csapat :Batári Dóra(12.B), Pinkasov Ráhel (9.C), Pinkasov
Cassandra (11.A), Benke Renáta (12.B)
Felkészítő tanárok: Végvári Ferenc Bakosiné Szenczi
Erika
Duatlon B kategória: országos 1. helyezést ért el Gaál
Izabella (12.B)

A csapat (képünkön) a harmadik helyen végzett.

A diákolimpiai eredmények alapján iskolánk ismét a
legsikeresebb középiskola lett.

Történelem versenyek
Több vetélkedőn is versenyben vannak a gimnázium
diákjai. Az első fordulót teljesítette sikerrel a Rákóczi
emlékversenyen Morvai Bereniké ( 9.E) Felkészítő tanára:
Bányainé Fejes Ilona. Az első világháború történetét
feldolgozó országos versenyen már a harmadik forduló
feladatain dolgoznak a csapatok a 10.E, 12.A és 12.B
osztályból. Felkészítő tanáraik: Bányainé Fejes Ilona,
dr.Czakóné Vark Rita és Győri Izabella.

Reading in English
Iskolánkból 9 fő jutott be a verseny döntőjébe, ahol a 2-6.
helyeket szerezték meg a 2. és 3. szinten, 6. helyet a 6.
szinten.
Felkészítő tanárok: Fülöp Ágnes, Gulyás Anita, Viraszkó
Szilvia.
OKTV
Szépen teljesített: német nyelvből Nagy Nikolett (12.C),
felkészítő tanára: Borók Edina , angol nyelvből :Magdus
Sándor (12.C ), felkészítő tanára: Bergman Lászlóné .
Informatikából nyújtott jó eredményt: Földesi Dávid
(12.D) Dávid Zoltán (12.D) Hajdu Albert (12.D),
felkészítő tanáruk: Komoróczy Tamásné.

Ének tagozatosok sikere
A Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetének regionális
versenyén első helyezést értek el a 11. A osztályból
Fogarasi Eszter és Sipos Gábor, második helyezést ért el
Fehér Zsófia . Harmadik helyezést értek el a diákok a
10.A osztályból: Szilágyi Ágnes, Komoróczy Dorina,
Horváth Laura. Különdíjat kapott Suszter Bence.
Felkészítő tanáraik: Borosné Puskás Bernadett és Mikó
Gyöngyi.

Versenyben a jogokért
Bár a döntőbe nem
jutott, de szépen
szerepelt a 10.C
osztály csapata
azon az angol
nyelvű vetélkedőn,
melynek témája az
Európai Unió volt.
A csapat tagjai
voltak: Balázs Réka, Bakó Evelin, Kocsmár Patrik,
Molnár Máté, Szigeti Boglárka, Szilágyi Tibor.
Felkészítő tanáruk: Gebri Márta .
Thália Kedvence
Színjátszók versenyét rendezték meg a Bencs Villában. A
Mikó Gyöngyi tanárnő által vezetett diákszínpadot : Ádám
Anikó, Szaszala Eszter (10.A) Incze Ákos és Soós Máté
(10.C) képviselték.
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Idegen tájakon
„Az utazás nem arról szól, hogy mit nézünk meg, hanem inkább arról, amit közben átélünk”
Nicholas Sparks
Sokféle okból indulhatunk útnak, és sokfélét tanulhatunk az utazásainkból.
Milyen szerepe van a nyelvtanulásban a célnyelvi országban töltött időnek? Ennek jártunk
utána.
Papp Zanett Johanna Gulyás Anita, Fotini Tsorbatzoglou Viraszkó Szilvia, Papp Klaudia pedig
Fülöp Ágnes tanárnőt kérdezte.

Gulyás Anita tanárnő: „Élmények és nyelvi magabiztosság” ( USA, Virginia)
Végül az iránt érdeklődtem, hogy milyen különleges
élményekre emlékszik tanárnő az Amerikában eltöltött
időből?
- Rengeteg ilyen élményem volt. Részt vettem egy
divatreklám forgatásán, egy Vogue címlapfotózáson
(sajnos nem az enyémen), egy rock koncerten a
Georgetown Egyetemen, túléltem a Bob nevű hurrikánt,
láttam bálnákat az Atlanti Óceánban, megnéztem az
eredeti Függetlenségi Nyilatkozatot és a Mayflowert.
Voltam az ikertornyok tetején, az Empire State Building
kilátójában és a Szabadságszobor koronájában. Számomra
az Amerikában szerzett élményeim életre szólóak, a mai
napig sokat gondolok erre az időszakra. Bármikor
szívesen visszamennék. Szeretném a családomnak is
megmutatni egyszer a számomra kedves helyeket.

- Szerintem a
nyelvtudás nem
arról szól, hogy jól
tudjuk a nyelvtant,
megtanuljuk a
szóbeli témaköröket
és a tankönyv
kérdéseire
válaszolunk. Ezek
természetesen nélkülözhetetlenek a valódi tudás
megszerzéséhez, aminek azonban van egy titkos
összetevője- ez pedig a célnyelvi országban önállóan
eltöltött idő. Jómagam kétszer voltam így Amerikában
hosszabb ideig, ahol nyári táborokban tanítottam, többek
között színjátszást és úszást, de babysitterkedtem is.
Természetesen sokat utaztam, miközben élményeket és
nyelvi magabiztosságot szereztem. Ezekkel felvértezve
még mindig motivált vagyok, hogy folyamatosan
tökéletesítsem a nyelvtudásomat. – válaszolt Gulyás
Anita tanárnő arra a kérdésre, miért fontos angol
nyelvterületre utazni a nyelvtanulóknak.
Tanárnő kétszer is járt az USA-ban, összesen hét hónapot
töltött el ott, nyári táborokban dolgozott.
Megkérdeztem azt is, hogy milyennek látta az amerikai
embereket?
- Az amerikaiak nagyon közvetlenek az életben is, bár
tudni kell, hogy kedvességük legtöbbször nem azt jelenti,
hogy azonnal a barátjukká fogadnak.

Tanárnő és a tanítványok a táborból

Viraszkó Szilvia tanárnő: „Barátságos vendégszerető nép”( Oroszország, Moszkva)
boldogan fedezte fel a legnagyobb kelet- európai
fővárost, ahová repülővel utaztunk. Szeptember óta
fapados gépek is járnak Moszkvába. Ha az ember jó
előre megveszi a jegyét, alig drágább, mint vonattal
eljutni Budapestre.

Tanárnő nemrég érkezett haza Moszkvából. Mi volt
tanárnő útjának a célja?
- Utoljára a rendszerváltás előtt, a nyolcvanas évek
végén jártam Moszkvában. Azért utaztam most oda,
mert szerettem volna megnézni azt, milyen ma
Oroszország fővárosa. Azt akartam, hogy a
tanítványaimnak a mai helyzetről tudjak mesélni órán.

Milyenek az orosz emberek?
-Az oroszok nagyon barátságos, vendégszerető nép, a
külföldieket különösen kedvesen fogadják mindenhol.
Segítőkészek a szállodában, a boltokban, az utcán és
örülnek, ha valaki beszéli a nyelvüket.

Hogyan és kivel utazott?
-A fiammal utaztam, aki mester szakos politológus
hallgató. Nagyon érdekli az, hogyan élnek más népek.
Mivel Nyugat - Európáról voltak már tapasztalatai, most
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városnak 12 millió lakosa van és 6 millió autót tartanak
nyilván. Gyakoriak a közlekedési dugók, még éjszaka is.
Nekünk szerencsénk volt, bizonyára azért, mert szombat
volt, de így is egymást érték az autók.

Melyik a legszebb
épület tanárnő
számára?
-Moszkva gyönyörű
város, tele
nevezetességekkel.
Nagyon nehéz
választani.
Csodálatosak a
Kreml ősi templomai,
de a legszebb a
Vörös tér- amely a
világörökség része,
és ott a Vaszilij
Blazsennij
Székesegyház.

Tanárnő oroszt tanít. Mikor alakult ki ez a rajongás a
nyelv iránt?
- Tízéves koromban ismerkedtem meg az orosz nyelvvel,
ez volt az első idegen nyelv, amit megtanultam.
Egyáltalán nem zavart, hogy kötelező volt. A Kölcsey
Gimnáziumban orosz tagozatra jártam, ott mélyült el ez a
barátság a nyelv iránt. És persze a tudásom is, hála az
orosz anyanyelvű tanárnőmnek, Tánya néninek.
Kinek ajánlaná ezt az utazást?
- Mindenki menjen el Moszkvába, aki teheti. Különleges
élményekben lesz része.
Mi az, amit semmiképp se hagyjunk ki, ha Moszkvába
utazunk?
- Aki szereti az irodalmat, az menjen el a Mester és
Margarita című regény szerzőjének, Bulgakovnak a
lakásába, ami múzeum. Igazi időutazás. Amit
semmiképpen nem szabad kihagyni, az a Moszkva –folyó
partján épülő 21. századi városnegyed, ahol egymás
mellett nőnek ki a fölből a csupa üveg, 80 emeletes
felhőkarcolók.

Milyen gasztronómiai élményeket szerzett tanárnő az
úton?
- Az orosz konyha híres a leveseiről, de én a különleges
salátákat kedvelem igazán. Természetesen ettem pirogot
is, ami egy buktaszerű tészta, de nem sütemény.
Általában hússal, káposztával töltik, feltétlenül meg kell
kóstolni. Mióta hazajöttünk már többször sütöttem, még
karácsonykor is nagy siker volt.
Milyen a város hangulata?
- Moszkva egy európai nagyváros, nyüzsgő metropolisz.
Találkozik ott a régi és az új. Az egyik leghíresebb utcája,
ami szinte minden orosz regényben szerepel, a régi Arbat,
ahol sok az utcazenész, a mutatványos. Hangulatosak a
parkok, és a Moszkva –folyó partján is remek sétálni.
Úgy hallottuk, hogy Moszkvában elég öngyilkos a
vezetési stílus. Igaz ez?
-Mi leginkább metróval közlekedtünk, mindenhová el
lehet így jutni. Moszkvai barátaink elvittek minket egy
Arhangelszkoje nevű kis nyaralófaluba, a városon kívülre.
Autópályán mentünk és nagy a zsúfoltság, ami érthető. A

Fülöp Ágnes tanárnő: „Toleranciát tanulni” (USA, Kalifornia)
Úgy tudjuk, tanárnő többször is járt angol nyelvterületen,
Amerikában kétszer is.

Fisherman's Warf, Pier 49, Coit Tower, Chinatown,
Transamerica Piramis, Alcatraz börtönsziget - csak
távolról..., kábelvasút)
Voltam Oaklandben valódi baseball meccsen, s jó pár
napig a csodálatos Yosemite Nemzeti Parkban
sátoroztunk. Ez egy olyan nemzeti park, mint Maci Laci
Yellowstone-ja. A lopkodós medvék és mókusok valóban
léteznek. Egymást érik a vízesések, itt vannak a 2700
évesre becsült mamutfenyők - 12 ember sem bírja
körülölelni....
Hatalmas élmény volt, akkor tapasztaltam meg igazán
először, miért is tanultam az angolt heti 8 órában.

Merre utazott tanárnő és mikor?
- Először 17 éves koromban voltam két
évfolyamtársammal az akkori vasváris amerikai lektor
családjának meghívására Kaliforniában. 23 éves
koromban pedig egy nyarat töltöttem a marylandbeli
Conowingo-ban (Bel Air közelében).
Milyen látványosságokat látott Tanárnő, mi volt
útjainak a célja?
- A Kaliforniában töltött egy hónap alatt főleg San
Francisco látványosságait néztük meg (Golden Gate híd,
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Conowingo-ban dolgozni voltam egyedüli magyarként
egy lánytáborban. Heti turnusokban jöttek a 6-16 éves
korú lányok, mi, felügyelő tanárok pedig a világ 16
országából érkeztünk.
Átszállás New Yorkban: séta a Broadwayn, yelllow cabs,
Aztán a tábor: gyönyörű zöld területen kis patakkal, túra
utakkal. Washington. Philadelphia - Függetlenségi
nyilatkozat, Franklin háza. Ez mind hatalmas élmény volt.

Milyenek voltak az amerikai emberek?
- Az amerikaiak barátságosak és segítőkészek az
idegenekkel, de barátjukká válni nem könnyű.
Mi volt a legnagyobb élménye az utak során?
- Az egész egy nagy élmény volt. A legemlékezetesebb
talán az volt, amikor pecabottal kifogtam egy macskacápát
egy hatalmas vidámparkban.
Milyen gasztronómiai élményeket szerzett tanárnő az
úton?
- Gasztronómiai élmény nem igazán jellemző az országra.
Mikor tudatosult tanárnőben, hogy angol nyelvet fog
tanítani?
- Már az általános iskola után ezért jöttem a Vasváriba,
hogy angol tanár lehessek majd, és itt kezdtem az angol
tanulást.
Kinek ajánlana tanárnő egy ehhez hasonló utazást?
-MINDEN diáknak ki kellene szakadni pár hónapra
az országból, hogy önállóságot, nyelvet, toleranciát
tanuljon, világot lásson, jobban tudja értékelni a
saját hazáját.

Két hét a paradicsomban
Kocsis Bence 10.E osztályos tanuló két hetet töltött családjával Ausztráliában. Ez az idő
elegendő volt Sydney, Melburn, Canberra és Új-Zéland felfedezésére- és az angol nyelv
gyakorlására.
„Sydneyben az Operaház előtt állni igazi élmény volt, a
Queenstown panorámája gyönyörű volt, ráláttunk az egész
városra és a környező vizekre. Ausztráliára nem jellemző
esős idő volt, bár a hőmérséklet még ennek ellenére sem
csökkent 20 fok alá. Az emberek nagyon barátságosak és
segítőkészek nagy meglepetésünkre találkoztunk egy magyar
pincérrel a hotelban, Új-Zélandon. Személy szerint
hiányoltam viszont a magyar ízeket!! Ausztráliában a
magyar ételekhez képest kicsit íztelen volt a napi menü.
Pár nap alatt sikerült átállnunk az ausztrál életre, viszont a
nyelv használata kezdetben kissé nehézkes volt. Már tíz éve
tanulom a (brit) angolt, ám Ausztráliában az ún. ausztrálangolt beszélik, kiejtésben másabb volt, mint amihez
szoktam, ez nehezítette egy kicsit az ottlétünket. Az itt
eltöltött idő alatt rájöttem h mennyire fontos a mai
világba, hogy jól beszéljük angolul, és nem is kell hozzá
más csak egy kis szorgalom. Furcsa módon hamar
belelendültünk, hogy angolul beszélgessünk, és sok új szót is
megtanultam, aminek persze nagyon örültem Ennek ellenére
szívesen visszamennék bármikor ’’
A szerkesztőség ajánlata: Ha érdekel az ausztrál-angol,
keresd a youtube-on Ausztrál Tom nyelvleckéit . A 7. lecke
éppen a brit-amerikai és ausztrál-angol közötti különbségről
szól .
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Színes hírek, események a sport világából
Kenéz Ádám új rovata a Momentánban
Tipp-mix-gyilkos meccsek

Chelsea is szeretné megszerezni az Atletico Madrid
csatárát, a most már spanyol válogatott Diego Costát.
A Barcelona csapatából Javier Mascheranot a Manchester
United csapata hívja, hogy csatlakozzon a Vörös
Ördögökhöz, hiszen ő már játszott régebben is Angliában.
A francia bajnokságot vezető PSG hajlandó lenne
elengedni fiatal brazil tehetségét Lucas Mourat, hiszen
nem érzi jól magát a párizsi klubnál. A jelek szerint
legfőbb kérője a Manchester United.

Nagy meglepetések, amin elszállhattak a „tuti
szelvények”…
Paris Saint Germain –
Montpellier
A francia bajnok PSG
kiesett a Francia
Kupából, hiszen a
szintén első osztályú
Montpellier idegenben
megverte őket. A PSG,
mivel játszik a
legrangosabb Európai
Kupában, azaz a BLben ezért egyértelműen
ő volt az esélyes, de
szégyenszemre kiesett.

Égi pályán
Elhunyt, és már csak az égi pályán játszhat tovább a
portugál Eusebio akit „fekete párduc” becenéven ismert a
világ. Eusebio pályafutása jelentős részét hazájábanPortugáliában töltötte a Benfica játékosaként.
Magyarországon játszó focisták vesztették el életüket a
közelmúltban. Meghalt a Ferencváros fiatal középpályása
Akeem Adams és a Diósgyőr 21 esztendős kapusa
Rakaczki Bence is.

Levante-Barcelona
A spanyol első
osztályban szerepel
mind a két együttes. Az erőviszonyokat nézve fölényes
Barcelona sikerre számíthatott mindenki, hiszen a
Barcelona élet-halál csatát vív a bajnoki címért a Real
Madriddal és az Atletico Madriddal. A Levante viszont a
16. helyen áll, ami nem vall valami erős csapatra, ezért
meglepetés az 1-1-es végeredmény.
AC Milan-Udinese
Az olasz bajnokság ebben az évben elég kiszámíthatatlan,
hiszen bele-bele csúsznak olyan eredmények, amelyeket
senki nem gondolna. Ilyen például ez a Milan meccs is. A
San Siro-ba nem nyerni járnak a csapatok, hiszen a Milan
otthon a közönségének köszönhetően extázisban focizhat.
Az Udinese valami csoda folytán 1-0-s állás után betalált
2-szer és megverte a Seedorf által vezetett Milan-t.

Értük szurkoltunk
A Dániai Férfi Kézilabda Európa Bajnokságra kijutott a
magyar válogatott is. Mocsai Lajos a csapatnak a 8. helyet
tűzte ki célul, amit sikerült is megszereznie. Két
kulcsjátékosunk is hiányzott, a jobb átlövő pozícióból
Nagy László és a jobb szélső posztjáról Harsányi Gergely.
Nélkülük a csoportmérkőzések során 2 döntetlent és 1
vereséget játszottunk, de a csoportösszevonás után nem
tudtunk extrát nyújtani, ezért haza kellett jönni a
csapatnak. A jövő évi világbajnokságra viszont, ha jól
felkészül a csapat akár az 5-6 helyre is oda lehetne érni,
hiszen sérüléséből visszatér Nagy László és Harsányi
Gergely is.

Átigazolási pletykák és hírek
.A Barcelona
argentin sztárját
Lionel Messit a PSG
400 millió euróért
vásárolná ki
Barcelonai
szerződéséből .
A Real Madrid
szélsőjét, az argentin
Di María-t a PSG
szeretné megszerezni,
mert a Madridi
csapatban elég kevés
játéklehetőséget kap.
Az Arsenal és a

Sok sikert kívánunk a válogatottnak!
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Három méterrel Rió előtt… -Momentán-interjú Szikszai Róberttel
A Momentán az elmúlt években rendszeresen beszámolt iskolánk diszkoszvetőjének,
Szikszai Róbertnek nagyszerű eredményeiről. Robi tavaly sikerrel leérettségizett, de mi
kíváncsiak voltunk, mi van most vele, merre tart pályája.
Kenéz Ádám interjúja
Az első kérdésem az, amit minden tavaly végzett
vasvárisnak feltennék: hol tanulsz most, egyáltalán
tudsz-e tanulni az élsport mellett?
- Igen, az eszembe sem jutott, hogy nem tanulok tovább. A
Nyíregyházi Főiskola sportmenedzser szakára járok, s
mivel naponta két edzésem van, egyéni tanrendet kaptam.

Sok elismerést kaptál már. Melyik ezek közül a
legkedvesebb?
- Talán a legutóbbi, amikor januárban az év magyar junior
atlétájának választottak. De a Vasvári Pál Gimnázium
Diáksportjáért elnevezésű díjnak is nagyon örültem. Ezt
tavaly ballagáson vehettem át.

Mi az, ami legjobban hiányzik a Vasváriból?
- Természetesen az osztályom! Bár sokakkal találkozom a
főiskolán is, de úgy együtt nagyon jó társaság voltunk.

Ilyen eredmények után nem csábítanak más
egyesületek. Például Budapestre?
- Felfigyeltek rám és hívnak más egyesületekbe, de nem
Pestről van a legtöbb felkérésem, hanem Amerikából.
Közel tíz egyetem szeretne elvinni, hogy nálunk
versenyezzek és tanuljak. Én azonban jól érzem magam a
Nyírsulinál, az edzőmhöz is ragaszkodom, és a riói
olimpiára mindenképpen Nyíregyházán szeretnék
felkészülni. De nem zárom ki az utazás lehetőségét sem,
elképzelhető, hogy ha elvégeztem a főiskolát elmegyek
külföldre, és ott folytatom karrieremet.

Már a vasváriban is te voltál a legsikeresebb sportoló:
országos és nemzetközi versenyeken vettél részt. Mire
készülsz most? Mi történt veled a „dobókörben” mióta
végeztél?
- Folyamatos az edzés és a verseny. Nyáron Rietiben
junior Európa bajnok lettem, de a legnagyobb cél most a
riói olimpiára való kijutás. Ehhez az olimpiát megelőző
évben kell megdobni az előírt szintet, ettől most 3
méternyire vagyok, az a cél, hogy ezt elérjem. Sokat
dolgozom ezért edzőimmel: Kerekes Lászlóval és Cserpák
Róberttel, nagyon hasznosak a külföldi edzőtáborok is.
Hamarosan Dél-Afrikába utazom egy hónapra.

Ki a legnagyobb ellenfeled, kire kell a legjobban
készülni?
- Legnagyobb ellenfelem az angol származású Nikolas
Percy. Rendkívül tehetséges atléta, akivel minden egyes
alkalommal nagyot küzdünk a végső sikerért.
Nagyon sokat halljuk, hogy szigorodott az atlétikában
a doppingvizsgálat. Te mit gondolsz erről?
- Igen, muszáj volt szigorítani, mert az utóbbi időben
rengeteg olyan szert alkalmaztak a sportolók, amik
növelik a teljesítményt, és nem voltak betiltva. Fontosnak
tartom a verseny tisztasága érdekében, és hogy mindenki
egyenlő esélyekkel induljon, hogy a rajt előtt mindenkit
vizsgáljanak meg, és zárják ki, ha nem versenyez
tisztességesen.

Magyar zászlóval a junior EB-n
Sokat utazol, merre jártál eddig? Egyáltalán van
lehetőség a versenyeken kicsit körülnézni a városban,
vagy ismerkedni más sportolókkal? Kik a
legbarátságosabbak?
- Versenyeztem Olaszországban, Ukrajnában,
Lengyelországban, Csehországban és Spanyolországban
is. Az, hogy mennyi időm van egy-egy helyszínen, attól
függ, hogy milyen a versenybeosztás, mikor kell dobnom.
A sportolók egyébként nagyon barátságosak, nyitottak,
különösen a németek és az angolok. Legnehezebb az
oroszokkal és a franciákkal ismerkedni, ők valamiért nem
szeretnek megszólalni angolul.

Edzőtársakkal: Robi és a vasváris sportolók.
Továbbra is szurkolunk az atléták sikereiért!
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Akikre büszkék vagyunk: verebekből a VPG teljes jogú polgárai lettek a
kilencedikesek. Kívánunk az évfolyamnak sikeres tanulmányokat és még
sok-sok vasváris élményt !

9.B/ testnevelés tagozat –Osztályfőnöke: Molnár Csaba

9.C/ speciális nyelvi osztály - Osztályfőnöke: Holló Zsuzsa
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9. D/ informatika és természettudományos osztály -Osztályfőnöke: Pásku Judit

9. E /emelt szintű nyelvi osztály - Osztályfőnöke: Fülöp Ágnes
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Momentán-téma: Valentin nap
Tulipán: a nőiesség jelképének virága (lángoló
érzelmeket mutat)
Orchidea: a műveltség és kifinomultság virága(tisztelet)
Margaréta: a változatosság virága (bizonytalanság)
Liliom: a kacér nő virága (csalfaság)
Magnólia: a természetesség virága (befogadás)
Kála: a szépség virága (elismerés)
Írisz: a remény virága (szexuális üzenet)
Begónia: a színes jövő virága (vágyakozás)

Magyarországon a Valentin napot 1990
óta ünnepeljük, vagyis már 24 éve, a
szerelemesek és a kereskedők nagy
örömére. Egy kis internetes kutatómunka
során összegyűjtöttünk neked néhány
érdekességet erről a napról…majd
vasváris szerelmespárokat kérdeztünk a
témáról.

Babonák, hagyományok!

Fedák Szabina

- Az eljövendő gyermekáldást ezen a napon tudhatták meg
a lányok és fiatal feleségek. Például egy félbevágott alma
magjait megszámolva megjósolható volt, hogy hány
gyermeke lesz valakinek.

Sokan azt állítják, hogy a szerelem és a szeretet
ünnepének eredete Szent Valentin, egy római pap
nevéhez fűződik, aki mártírhalált halt, mert nem adta fel a
kereszténységet a vallás üldöztetése idején. Kr.u. 269 vagy
270. február 14.-én halt
meg, ugyanazon a
napon, amelyik a
szerelmi sorsjátékoknak
volt szentelve.
A legenda szerint a
börtönben töltött idő
alatt üzenetet küldött
barátainak, hogy szereti
őket, és hogy ne
felejtsék el őt.

- Bálint-napon a madarak is hatalmas szerephez jutottak, a
különböző fajták más-más férfitípust jelentettek. Úgy
tartották, ha egy hajadon lány ezen a
napon verebet lát, szegény emberhez
fog hozzámenni és nagyon boldog
lesz, ha azonban egy tengelice repül
át felette, tehetős férfi felesége lesz.
- Egyszerűbb babonák is
kötődnek Valentin napjához, például
a reggeli szerelmes csók szerencsét
hoz, és ezen a napon nem szabad
megsértődni vagy megharagudni.

Valentin napi
érdekességek!

Romantikus
ajándéktippek Valentinnapra!
- Egy válogatás CD, amin szerelmed
kedvenc zenéi vannak, vagy olyan
dalok, amelyeket közösen hallgattok.
- Egy szép, bekeretezett fotó
kettőtökről.
- Egy tucatnyi olyan tárgy, ami
fontos a számotokra, vagy
egyszerűen a másik jut róla az
eszedbe.
- Egy olyan nap, ami azokkal a
programokkal van telezsúfolva, amiket kedvesed igazán
szeret.
- Egy egyszerű videó est a kedvenc filmjeivel.
- Egy videó, ami a legszebb pillanataitokat foglalja össze,
és szerepel benne egy-egy olyan hely, ahol kettesben
voltatok.
- Kuponok, amelyekkel különböző dolgokat kérhet tőled,
például egy puszit. 

-A legdrágább Valentinnapi ajándékkal egy
indiai uralkodó lepte
meg kedvesét 1891-ben:
a gyémántokkal kirakott
elefántcsont készlet ára
520 ezer dollár volt.
- Az angol férfiak 73%a lepi meg ezen a napon
virággal kedvesét
- Egy meglepő felmérés
szerint az angol nők
15%-a lepi meg magát virággal.
-A középkorban úgy hitték, hogy a madarak ezen a napon
kezdik meg a párzást.
A Valentin nap virágai!
Rózsa: a szerelem virága (igaz szerelem)
Jázmin: a kedvesség virága (barátság)
Amarillisz: a büszkeség virága (a férfi nagyon büszke
párjára)
Szegfű: a szeszélyesség virága (komoly szerelem)

Vagy a felsoroltak bármilyen kombinációja :)
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És, hogy mit jelent nekünk a Valentin –nap? A Momentán megkérdezte a
vasvárisokat!
Balázs (11.B) és Edit (11.E)

Van közös dalotok?

Van a Coldplay-Yellow című száma. Talán egy kicsit
nyálas, de melyik szerelmes dal nem az?

Urai Bianka (12.C) és Varga Felícián
(12.B)
Mit gondoltok a Valentin napról?

Eddig nem töltött be fontos szerepet az életünkben ez a
bizonyos nap, de mi úgy gondoljuk, hogy akik szeretik
egymást azok egész évben ugyanolyan érzéseket táplálnak
egymás iránt, mint az év többi napján.

Mit gondoltok a Valentin napról?

Szerintünk nemcsak ezen a napon kell szeretni egymást,
de ilyenkor jobban odafigyelünk egymásra.
Most hogyan készültök a Valentin napra?

Megpróbáljuk együtt tölteni a napot és megajándékozzuk
egymást.
Az iskolának milyen szerepe volt a
kapcsolatotok kialakulásában?

Most hogy készültök a Valentin napra?

Igazából ez lesz az első közös Valentin napunk. egymás
számára titok hogy mivel készülünk, mert akkor nem
lenne meglepetés, de azaz egy biztos, hogy együtt leszünk.

Inkább az általános iskolának volt szerepe, sőt már
óvodában megismertük egymást. Általános iskolában egy
osztályba jártunk így mikor összejöttünk, több
lehetőségünk volt találkozni.

Milyen szerepe volt az iskolának a
kapcsolatotokban?

Mi volt a legmeghatóbb és legemlékezetesebb
az eddigi kapcsolatotokban?

Igazából a sulinak köszönhetjük az egészet, mert ha nem
iratkozom át a Kölcseyből, akkor talán sose ismerjük meg
egymást. Meg egész előnyös, mert így minden nap tudunk
találkozni, ez abból a szempontból fontos, hogy mind a
ketten sportolunk és edzésekre kell járnunk, így ezért is jó
a közös suli, mert hétköznapi délutáni együttlétre nagyon
kevés időnk van vagy szinte semmi.

Edit: „Órák után kihívott egy biciklitárolóhoz és
megkérdezte, hogy járunk-e. Ez nagyon aranyos volt”
Balázs: „Csináltattam egy közös képet, amit ballagás után
odaadtam neki egy csokor virággal. Edit a meghatottságtól
sírt.”

Vizi István(10.E) és Béres Eszter (10.E)

Mi a legkevesebb emléketek?

Számunkra minden egyes együtt töltött perc egy kedves
emlék, és reméljük, hogy még sok mindent átélhetünk
együtt.

Mit gondoltok a Valentin-napról?

Nem tekintjük ünnepnek, de mint mindenki, aki
kapcsolatban él, mi is készülünk rá.
Mi volt az legmeghatóbb és legemlékezetesebb
eddig a kapcsolatotokban?

December 24-én, este a családjainkkal voltunk külön.
Oroson mindketten, és váratlanul, csak 10 percre, de akkor
is találkoztunk.
Most hogyan készültök a Valentin-napra?

Nagy hallgatás és fülig érő mosoly övezte ezt a kérdést. 
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Top 10 romantikus film- Fotini Tsorbatzoglou filmajánlója
Rengeteg romantikus film van. Vannak olyanok, melyek tipikus „happy enddel”
végződnek és vannak, amik szomorúak. Nagyon nehéz kiválasztani a legjobb tízet,
hiszen mindenkinek más történet érinti meg a szívét, attól függően, hogy mit élt át.
Összeállítottam az én kedvenceimet 
Filmek – happy enddel
Szerelmünk lapjai

Ez a film az igaz szerelemről szól.
Megmutatja, hogy az igaz szerelem
mindent legyőz és örökké tart. Hamar
kibontakozik a fiatalok szerelme, de
a társadalmi különbségek miatt a
lány szülei ellenzik a kapcsolatot. Pár
év múlva azonban újra találkoznak.
A lánynak választania kell szerelme
és rangja között.
„Az igazi szerelem felemel, és
mindig többre sarkall.
Lángra lobbantja szívünket,
és békét teremt az
elménkben. Te ezt tetted
velem, és remélem, én is ezt
tettem veled.”

talál, amire válaszol. A levél írója,
aki ifjúkori szerelme után kutat
váratlanul felbukkan jóképű
unokájával. A lány csatlakozik
hozzájuk és megkeresik a hölgy
szerelmét.
„Mi lett volna, ha" - különkülön csak puszta szavak. De
együtt képesek ott
visszhangzani az ember
fejében egy életen át. "Mi lett
volna, ha" - vajon mi?
Sohasem tudhatjuk.”

„Az első látásra szerelem
nem más, mint hogy a te
tudatalattid vonzza az ő
tudatalattiját öntudatlanul -, tehát amit
sorsnak hívunk, az két
összeillő neurózis.”

Piszkos tánc
Baby mindene a tánc, és amikor
megismerkedik tánctanárával
Johnnyval beleszeret. Johnnyt a nagy
verseny előtt faképnél hagyja párja,
és Baby veszi át a lány szerepét.
Kiderül, hogy mennyire illenek
egymáshoz és a tánc még közelebb
hozza őket, de a lány apja nem nézi
jó szemmel a románcukat és bele
akar szólni a lány életébe.

Szomorúbb szerelmi
történetek:

Levelek Júliának
Szeretsz valakit, de valahogy érzed,

Fogadom
A szerelem
hullámhosszán

hogy nem ő az igazi. Mellette nem az
vagy aki, lenni szeretnél. Nem
törődik veled. Sophie sem boldog
vőlegénye mellett, és amikor
elutaznak, Victor csak magával
foglalkozik. Sophie elindul megnézni
a várost, ahol egy különleges levelet

A távolság nem akadály. Egy fiatal
lány szenteste az autóban hallgatja a
rádiót. A talk-show műsorvezetői a
vágyakról kérdezték a hallgatókat.
Egy kisfiú betelefonál és segítséget
kér a magánytól szenvedő apjának. A
lányt megrendíti a kisfiú és édesapja
szavai. Úgy érzi, hogy ő a neki való
férfi és elhatározza, hogy megkeresi.
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Boldog vagy, de sosem tudhatod,
hogy mikor történik veled valami
váratlan dolog. A kérdés, hogy akkor
is kitartasz a szerelmed mellett? Egy
lány és egy fiú fülig szerelmesek
egymásba és boldogan élik
mindennapjaikat, de egy autóbaleset
miatt a lány amnéziába esik és nem
emlékszik szerelmére. A fiú próbálja
elérni, hogy élete értelme újra belé
szeressen.

Egymásba szeretnek és két gyönyörű
hetet töltenek együtt. Johnnak vissza
kell mennie katonáskodni.
Elhatározzák, hogy tartani fogják a
kapcsolatot és leveleznek egymással,
de a távkapcsolat sajnos nem tart
sokáig, ugyanis időközben Savannah
megismer egy másik fiút.
„Azt gondolom, a megrázó,
villámcsapásszerű
pillanatok, amelyek
fenekestül felforgatják az
életünket, azok mutatják
meg végül, kik vagyunk
valójában.”

Séta a múltba
Egy tipikus rosszfiú beleszeret egy
lányba, aki miatt megváltozik. Egy
gyönyörű nyarat töltenek el együtt,
de kiderül, hogy a lány súlyos

„Mindegy, hány év telik el,
egy mondatot mindig őrzök
a szívemben: majd
találkozunk.”

Az időutazó felesége
Henry egy ritka genetikai
betegségben szenved. Időutazó és
mindig más helyen más időben
találja magát. Találkozik egy lánnyal
és ő lesz az egyedüli biztos pont az
életében. Megélik szerelmüket,
fiatalságukat, öregségüket, ami az
időn át is összeköti őket.
Boldogságuk azonban nem felhőtlen.
Henry-t látták meghalni és a kérdés,
hogy meddig térhet vissza
szerelméhez.

Az ellentétek vonzzák egymást. Babi
egy jómódú családból származik, jól
-nevelt és ártatlan. Hache azonban
hirtelen haragra gerjed és illegális
motor versenyeken vesz részt.
Egymásba szeretnek, de kapcsolatuk
egy váratlan esemény után
megszakad. Néha a szerelem nem
elég.
„Mindig van egy pont, ahol
az út kettéválik. Abban a
hitben válunk szét, hogy az
útjaink egyszer újra
összefutnak. Ahogy
távolodunk az úton, a másik
egyre kisebbnek tűnik. De
nem baj, egymásnak
vagyunk teremtve.”

P.S. I love you:
Holly és férje boldogan élnek együtt,
de a férfi meghal. Sejtette halálát és
írt egy csomó levelet feleségének,
hogy fel tudja dolgozni halálát, és
hogy újra megtalálja önmagát.
Minden nap rejtélyes módon jutnak
Holly-hoz a levelek.

betegségben szenved. A fiú vele
marad, és boldoggá teszi a lány
hátralévő idejét.
„A szerelem olyan akár a
szél: nem láthatod, de
érzed.”

Kedves John!
John egy katona, aki épp eltávon
van, hogy meglátogassa édesapját. A
tengerparton sétál, amikor
megismerkedik Savannah-val.

„Semmi siránkozás sem tud
hozzátenni egyetlen percet
sem az életéhez, nem ad több
szívverést, lélegzetet sem.”

A felhők fölött 3 méterrel
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„Ha végleg elhagysz, az én
életemnek megszűnik az
értelme. Ha hagylak
elmenni, soha többet nem
látlak viszont. De hiába
próbálok küzdeni ellene,
csak halasztom a
halaszthatatlant.
Szembeszállok mindennel,
hogy még egy percet
eltölthessek veled, és ha ez
lehetséges, akkor egész
életemben érted fogok
küzdeni, azért az egyetlen
percért, és azért az egy
kimondatlan szóért!”

Stílusok szerelmesei
Béres Eszter
Hipp-hipp hurrá, itt a Valentin nap!
Na jó, talán ez rossz vicc volt. Nem tudom, hogy vagytok
vele, de nekem kettős érzéseim vannak ezzel az
„ünneppel” kapcsolatban. Az elmúlt 1-2 évben, a
kanapémon fetrengve, két kézzel zabáltam a finomabbnál
finomabb csokikat, hallgattam a csöpögős rock-balladákat,
és rosszalló pillantásokat vetettem minden vidáman
nevetgélő szerelmespárra, akik valamilyen közhelyes
Valentin napi ajándékot szorongatnak a kezükben.
(Gondolok itt a piros rózsára, szív alakú lufikra és egy
„cukiságokra”).
De úgy tűnik, változnak az idők... Annyi különbséggel,
hogy mindehhez akad egy társam is, akivel együtt tömjük
majd a fejünket édességgel. No, de nem is húzom tovább a
szót, térjünk vissza a főtémánkhoz. Eltérő stílusú diákokat
kérdeztem meg arról, hogy melyik a kedvenc szerelmes
számuk, s hogy miért?! Íme!

Tom Odell-Another love

Komoróczy Lóránt 12.D /METAL
Néhány ajánlás a METAL szerelmeseinek:
Sonata Arctica - Paid in full / Amorphis - Her
alone / Dark Funeral - In My dreams / Edda
- Éjjel érkezem / Ossian - Ha te ott leszel velem
/ P.Mobil - Embered voltam / Hammerfall Always will be / Sentenced - You are the one /
P.Box - Veled múljon el / Rotor - Még mindig

Rendes Bendegúz 9.A /PUNK
Ramones-I wanna be your boyfriend
,, Gyakorlatilag röviden-tömören 9 sorban
kifejez mindent, miszerint van egy srác,
akinek nagyon bejön egy csaj és felveti neki
azt a kérdést, hogy tudná-e szeretni. Mint
ahogy az a Ramones-ra jellemző, nagyon
célszerű és lényegre törő.”

És végül az én kedvenc csöpögős dallamaim:
Coldplay – The Scientist
Snow Patrol – Chasing Cars
Muse – Unintended
Inara George – Fools in love
George Harris/Beatles/ – Something in the
way

Szkíta Ági 10.D / Alternatív-POP
Tom Odell-Another love
,, Legfőképp azért szeretem, mert megfogott a
klip egyszerűsége es a dal mondanivalója.
Ajánlom mindenkinek!”

Foo Fighters – Walking after you
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Kreatív Valentin-nap
Alkoss egyedi ajándékot Papp Zsanett Johannával
Álomfogó
Fogj egy kb 1 méteres drótot
Középen összehajtod (finoman)
A két végét megfogjuk, összehajtjuk
és összesodorjuk
Alakítsd szív alakúra
Ha ez megvan ragasztózd be, és tekerd
be fonallal DE! arra figyelj hogy ne
ragasztózd be egyszerre az egészet,
hanem csak annyit amennyit épp be
tudsz tekerni
Hagyd száradni, majd rátekerhetsz
még egy réteget, attól függ hogy
milyen vastag a fonal
Azután köss rá görcsöket, amiket
később összekötsz
Gyöngyöket is lehet a fonalra fűzni
A végén kösd össze a fonalat
Lehet rá tollakat is kötni
A tetejére tegyél egy szalagot
És kész is van az álomfogód 

Küldj szerelmes sms-t Papp Klaudia segítségével : osztályok és sms-k
Tesisek:
Tudod kicsim a Valentin-nap számomra is fontos, ezért a te kis cukipofád 110-et
nyom most. ;)

Infósok:
Valentin-nap napja van
ma, feljegyeztem
naptáramba, az
információt agyam
installálta, s ebben a
formában veled tudatja…
sry pls majd re.:D
Énekesek:
A Valentin szó dallama csengettyű a szívnek,
hat oktáv is kevés lenne, hogy megénekeljem
szépséged.
Nyelvtagozat:
Azt mondják ahány nyelv annyi ember, én
ezer nyelven gondolok rád
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Megírva a csillagokban? – szerelmi horoszkóp
Megtartod, elveszíted vagy megtalálod párod az új évben ? Kíváncsi vagy arra, hogy mit hoz a
jövő? Lássuk, mit rejteget számodra a 2014-es év! Ki-ki maga dönti el, hogy mennyire hisz
ezeknek a jóslatoknak! 
Szigeti Boglárka
BAK
XII. 22. – I. 20.
Az év első negyedében valaki
feltűnik, aki újra megdobogtatja a
szívedet. A 2014-es évben a Kos, a
Rák és a Nyilas lehet a legideálisabb
társad.
VÍZÖNTŐ
I. 21. – II. 20.
Az év első felében inkább a
kötöttségmentes kapcsolatokat
keresed. Nyáron azonban találkozol
valakivel, aki felforgatja az életedet
és miatta képes leszel felborítani az
elveidet. Az ideális társad a Kos, a
Bika, az Oroszlán és a Halak jegy
szülöttei.

Jennifer Aniston és Justin Theroux Vízöntő és Oroszlán párosa a mai
napig nyerő. „Az ellentétek vonzzák
egymást” - tartja a mondás.

HALAK
II.21. – III. 20.
A szingli Halak idén végre
megtalálja párját, méghozzá egy
olyan személyben, akiről azt hitte,
hogy észre sem vette eddig.
2014-ben a Bika, a Skorpió és a Bak
lehet a Halak ideális társa.
KOS
III.21. – IV. 20.
A 2014-es év lesz a szerelem éve
számodra. A nyár szenvedélyes és
érzelmekkel túlfűtött lesz. 2014-ben
az Ikrek, a Rák és az Oroszlán
jegyeivel a legharmonikusabb a
viszonyod.

BIKA
IV. 21. – V. 20.
Szingliként végre megtalálhatod az
igazit egy olyan ember személyében,
aki régóta jelen van az életedben, de
eddig gondolni sem mertél rá
romantikus értelemben. 2014-ben a
Rákok, a Skorpiók és a Halak
lehetnek a legmegértőbbek veled.
IKREK
V. 21. – VI. 21.
Az idei év teljes mértékben csak
rólad fog szólni, hisz eleged van már
abból, hogy mindig a másik kedvét
keresd és te mondj le a vágyaidról
csak azért, hogy a párodnak jó
legyen. Az idei évben a Kos, a
Mérleg és a Nyilas kerülhet hozzád a
legközelebb.
RÁK
VI. 22. – VII. 22.
2014 számodra a szerelem éve lesz,
hisz idén minden a helyére kerül az
életedbe és ez a harmónia segít
abban, hogy kiteljesedhess. Idén a
Bikák, a Mérlegek és a Halak
bizonyulnak számodra a legjobb
hallgatóságnak.
OROSZLÁN
VII. 23. – VIII. 23.
Nehéz döntések sorozatát kell
meghoznod 2014-ben, hisz vagy
mégy vagy maradsz, ami a
kapcsolatokat illeti. Vágysz a
szabadságra, de kell számodra valaki,
aki segítséget és támaszt nyújt a
nehéz időkben. 2014-ben a Rák, a
Szűz és a Nyilas tudja legjobban
lekötni a figyelmedet.
SZŰZ
VIII. 24. – IX. 24.
Úgy érzed, eddig te voltál az
alárendelt fél ebben a kapcsolatban,
pedig neked is jogod van bizonyos
dolgokhoz. A 2014-es év arról szól,
hogy bizonyítani akarod
dominanciádat és erődet, így
próbálsz minél önállóbb lenni. 2014-

24

ben a Kos, a Bika és a Skorpió
kerülhet hozzád a legközelebb.
MÉRLEG
IX. 25. – X. 25.
Ha eddig szingli voltál, akkor idén se
számíts sok jóra, hacsak nem viszel
végbe gyökeres változtatásokat az
életedben. Elég a kesergésből és az
önsajnálatból ! Az év második
felében, mert felbukkan valaki. Idén
a Kos, a Rák, a Szűz és Nyilas
érdeklődhet irántad.
SKORPIÓ
X.26. – XI. 26.
A múlt még mindig kísért, hisz
nehezen teszed túl magad egy régi,
ámde még mindig fájdalmas
szakításon. Az év második felében
már magabiztos és boldog leszel, ez
pedig a kapcsolatodra is jó hatással
lesz. 2014-ben a Kos, a Bika és a
Nyilas tudja meggyógyítani törött
szíved.
NYILAS
XI. 27. – XII. 27.
Az eddig kissé zavaros szívügyeid
lassan rendeződnek a 2014-es évben
és minden a helyére kerül. A Kos, a
Skorpió és a Bak lopja be magát
legkönnyebben a szívedbe.

Angelina az Ikrek jegy szülötte, míg
Brad a Nyilasé.
Az Ikrek levegője táplálja a Nyilas
tüzét. Valószínűleg ezért olyan lángoló
szerelmük évek óta.

(forrás:www.femcafe.hu)

Gasztro-túra
Ismerős az érzés: jó lenne enni valamit suli után, közben beszélgetni egy kicsit
barátaiddal. Mindezt lehetőleg diák-barát áron. Felkerestünk néhány helyet a
városban, hogy vajon 500Ft-ból mit is tudunk venni vagy enni.
Best Burger és a „kisbolt”

Nyírpláza

Fedák Szabina és Fodor Nikolett

Soós Máté

Első helyként a Best Burger-t választottuk. Nyíregyházán
a Bercsényi út. 1-en ti is
megtaláljátok. Rengeteg
fajta étel közül
választhatsz. Mindegyik
többféle ízesítésben, kis és
óriásméretben is kapható. A
mi választásunk egy
óriáshamburgerre
esett, 495Ft-ért.
Hamar meg is kaptuk,
gyors volt a kiszolgálás, az
eladók pedig nagyon
aranyosak voltak. Gyorsan
helyet is foglaltunk, mert
elég sokan járnak oda, és 10 perc múlva már nem is volt
szabad asztal. Nagyon hangulatos, kényelmes hely, halk
zene szól a háttérben, finomak az ételek, korlátlan az üdítő
fogyasztás. Mindenki teletömheti a pocit, étvágya
szerint.:)

Mi a plázát kerestük fel kis csapatunkkal, mivel itt sokféle
ízlésnek megfelelő "büfé" van. Van itt kínai, pizza, főtt
kaja, grill,hot-dog, de ha csak valami könnyű étkezést
szeretnél, akkor vehetsz süteményt is.

Elsőként a Don Papa Pizzériát szeretnénk bemutatni: Itt
az 500Ft-ból kijön egy pizza szelet, amiből még 50Ft
vissza is jár. A szelet arra, hogy bedobjunk valami finomat
tökéletesen elég, finom, nagy és FRISS! A kiszolgálás
nagyon gyors, meg mondod, mit kérsz 1 percen belül
megkapod.
Ezek után átvándorolunk a Bangkok Thai Étteremhez.
Itt eheted Nyíregyháza legjobb kínaiját, de viccen kívül
isteni az étel itt. Árak tekintetében teljesen rendben van, a
kiszolgálás gyors, az eladók normálisak az emberrel. Itt
található még egy kínai étterem, ami gyors, árban is
rendben van és mindenki normális, viszont a Bangkok
viszi a prímet a kínaiak között.

Következő állomásként a a suli mellett lévő
kisboltot vettük szemügyre.
Megtudtuk, hogy elég sok vasváris diák látogatja
meg, reggelente vagy akár napközben. Az eladók
mindig aranyosak, mikor mi beléptünk egy kedves
néni volt a pult mögött, és ahogy elmondtuk neki,
hogy miért is vagyunk ott, egyből elkezdett pakolni,
segített összeállítani egy jó kis 500Ft-os csomagot.
Nagyon meglepődtünk, hogy mennyi mindent
tudtunk venni445 forintért
pizzás csiga-120Ft
vajas pogácsa-70Ft
croissant-135Ft
túrós béles bukta-120Ft

Ha nem szereted se a kínait, se a pizzát, akkor a City
Dinert és a Grill-Mixet neked találták ki.
A City Diner ár tekintetében szűkösen, de belefér az
500Ft-os határba, a Grill-Mixben viszont simán ehetsz egy
Hot-Dogot vagy egy hamburgert. Ezek viszont elég
puritán élményt nyújtanak, mivel egy hot-dogba 500Ft-ért
kapsz egy virslit, mustárt és ketchup-ot.
Összegezve, ha a Nyír Plázában jársz és éhes vagy a
legajánlottabb a Bangkok Thai Éttermet és a Don
Papa Pizzériát meglátogatni.
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Gasztro-túra+1 kedvenc helyünk: az iskolai büfé
Béres Eszter és Papp Klaudia: Minőség fillérekért, avagy a büfénk
Az iskolai élet központja tagadhatatlanul a büfé. Akár
éhesek vagyunk, akár csupán egy kis lelki támaszra
van szükségünk Ágitól, akinek mindig akad egy-két
vigasztaló szava és egy kedves mosolya számunkra!
Nagy valószínűséggel mindenki járt már itt, ezért
felkaptunk hát egy ötszázast,(szegény diákok lévén) ,
és leballagtunk az alagsorba, hogy megtudjuk, mi
mindent tudunk ennyi pénzből „beszermányolni”, s
hogy csúnya szóval élve, de, kivételesen rejtett
kamera nélkül, leteszteljük, hány csillagos is szeretett
törzshelyünk! Íme:

Fogadjunk, most a srácok furcsán óbégatnak, hogy
abból az 500 Forintból vettek volna két
szendvicset,,és cső”, de mint tudjuk, fontos a
változatos táplálkozás,amihez elengedhetetlen a
gyümölcslé és a müzli szelet! :D





Elhelyezkedés: 
Kiszolgálás: 
Ár-érték arány: 
Hangulat: 

Az elhelyezkedését illetően kétoldalú a dolog.
Egyrészt kicsit nyomasztó az alagsor, s ez a
hangulatára is rányomja a bélyeget, ám másrészt
pedig nagyon hasznos, mivel minden nap erre kell
közlekednünk, és így útba esik.
Ahogy már említettem a fentiekben, Ági mindig
hibátlan „kiszolgálást” nyújt. Kedves, gyors, és
rendkívül közvetlen, ami manapság egyre inkább
elveszik az emberekből.
A büfé tartalma nagyon változatos, szinte itt mindent
megtalál az ember, amit csak megkívánhat. Az árak is
elég méltányosak, nem kell annyira a zsebünkbe
nyúlni, ha jól akarunk lakni. 

Momentán –interjú :„Szia, Ági!”
21 éve van az iskolánkban és mindenki ismeri, ki ő? Ő nem más, mint ÁGI a büféből!!!!
Kérdezősködtünk egy kicsit, hogy jobban megismerjük. Lehet, hogy sokkal több
mindent tud az iskoláról, mint bárki más. –
Fedák Szabina és Fodor Nikolett interjúja
Mivel foglalkoztál az iskolai
büfézés előtt?
Előtte is kereskedelemben
dolgoztam, piacon árultunk
zöldséget
Mikor kerültél be a Vasváriban?
1992 szeptemberében jöttem ide.
Akkor 18 éves voltam. Furcsa volt
egyidősnek lenni a negyedikesekkel.
Előtte Sipkay-ba jártam kereskedelmi
szakra.
Milyen volt itt az iskolai élet 20
évvel ezelőtt?
Más volt, más szakok voltak. Mikor
idekerültem akkor még volt katonai
osztály, majd utána jött az
informatika, a nyelvi tagozatok.
Testnevelés már akkor is volt, az
ének tagozat változott sokat,
akkoriban egy teljes osztály volt
„énekes”.

Milyen a kapcsolatod a diákokkal?
Remélem jó. Sokan lejárnak
„lyukasokba”, vagy ha később indul
a vonat, akkor lejönnek,
beszélgetünk. Sosem unatkozom

Nagyon szeretem a munkámat,
nagyon ritkán fordul elő, ha
hiányzom, hiszen sokan számítanak
rám.

Van hobbid? Foglalkozol mással a
büfézésen kívül?
Most nagyon rá vagyok kattanva a
filmezésre. Ha tehetem, filmet nézek.
Házastársad, gyerekeid vannak?
Férjnél vagyok. Idén lesz 19 éve 
Van két gyerekem: a fiam most 14
éves, a lányom 13 éves.
Remélem mind a ketten vasvárisok
lesznek
Vannak olyan diákok, akik
megosztanak veled titkokat?
Igen, inkább személyes titkokat, a
szerelemről vagy az osztályról.
Sokszor én is meglepődök.
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„Ezt el kell mondanom, de zokon
esik, ha csókolom-ot köszönnek,
főleg az elsősök. Nem vagyok még
olyan öreg !”

Számítógépes játékok
A játékmester: Soós Máté
Amikor 2007-ben megjelent az Assassins
Creed sorozat első része, senki sem gondolta,
hogy ezután szinte évente kapunk egy újabb
történetet az Assassinok világában, akik
csendben lopakodnak es ölnek.
Az első rész vegyes fogadtatásban részesült, utána viszont
belehúztak az Ubisoftnál, és a második résszel egy olyan
franchise alapjait tették le az asztalra, amely nagyon sok
rajongót szerzett és univerzuma beszippantja az
embereket. Ennek a franchisenak a legújabb darabját
szeretném nektek bemutatni, ami a Black Flag alcímet
kapta.

Gépigény
Az első szempont, amit egy játéknál meg szoktam nézni,
a játék gépigénye, ami itt egy nyitott világú játékhoz
képest, szerintem teljesen korrekt. Persze a magas
beállításokhoz erősebb gép kell.
Grafika
A következő szempont nálam a grafika; ami itt csodaszép.
Nem viccelek, ez a játék grafikailag feltörli az emberrel a
padlót, aztán még bele is rúg kettőt! Pedig ez nem Unreal
Engine se CryEngine, hanem az Ubisoft saját gyártású
engine-je.
Játékmenet
A játékmenet: ASSASSINS CREED, szerintem ez elmond
mindent a játékmenetről. Aki nem ismeri a sorozat többi
részét, annak röviden ennyit mondanék róla: lopakodás,
ugrálás, szép kombókkal való gyilkolás, kereskedés,
fejlesztés, és itt a negyedik résznél bejött a hajózás és a
tengeri ütközetek is. Az elemeket 5 rész alatt a tökélyre
dolgozták, végre kontrollerrel is jó pisztolyt használni, ami
nekem a III-ban nem igazán tetszett. Az ugrálás és a harc
pedig adja magát, ezt igazán nem is lehet tovább ragozni.
A játék játékmeneti szempontból teljesen okés.

A játék október 29-en került a boltok polcaira, ahonnan
szépen fogy még most is. A játék története viszonylag
egyszerűen indul: Edward Kenwayt, egy kalózt alakítunk,
aki csak azért állt kalóznak, hogy meggazdagodjon.
A nyitóképnél egy ütközetbe keveredünk és nemsokára
már a szárazföldön megszerezzük assassin-ruhánkat,
amivel máris belecsöppenünk az assassinok és a
templomosok harcába. A történetről ennél többet nem
szeretnék igazán írni, mert azt mindenkinek saját magának
kell megismerni, ehelyett inkább a játék építőelemeiről
beszélnek a továbbiakban.

Mindent összevetve a játékélmény teljesen egyben van.
Kicsit meglepődtem, amikor a küldetés végén ott volt a
menüpont, hogy értékeljem a küldetést, ezáltal is
segítve a következő rész fejlesztését, ami azért tök
jófejség az Ubisofttól.
Ha a játékot
pontoznom kéne,
akkor nálam 8,5 pont
lenne a 10-ből.
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Lapzárta után: Vendégünk volt a Debreceni Egyetem
Szigeti Boglárka
Lehetőségünk volt történelmi előadáson részt venni, ahol
teljesen elmerülhettünk a múltban. Néhány teremmel
odébb fizikai kísérleteket csodálhattunk, egy interaktív
program segítségével megláthattuk, hogy miért is számít
művészetnek a geometria. Eltanulhattunk kártyatrükköket
vagy az ördöglakattal köthettük le teljes figyelmünket. A
kreatív diákok sem unatkozhattak, hiszen egy asztalnál
kézügyességüket fejleszthették egy-egy kreatív munka
elkészítésénél. A klubban a néprajzé, a földrajzé és az
idegen nyelveké volt a főszerep. Tesztelhettük tudásunkat
az országok ismeretéről és a konyhakultúrába is
betekinthettünk. Az idegen nyelvek között angol és német
nyelven kívül a holland nyelv is szerepet kapott.
Úgy vélem, hogy minél több ehhez hasonló
programban lesz részünk, annál közelebb kerülünk a
döntéshez, ami meghatározza a jövőnket, hogy
valójában mi érdekel minket és hol szeretnénk tovább
tanulni.

Rendhagyó fizikaóra
Január 31-én a Debreceni Egyetemről érkezett vendégeink
tették egyszerre kellemessé, hasznossá és szórakoztatóvá
napunkat.

Momentán krimi
A populáris kultúra egyik legkedveltebb műfaja a krimi. A közönség izgulhat a
fordulatos események miatt, rajonghat az ügyet megoldó detektívért, maga is rejtvényt
fejthet a nyomozás során…s a végén elégedetten dőlhet hátra: a bűnöst leleplezik,
helyreállt a világ rendje.
A Momentán ezúttal egy folytatásos krimi novellával lepi meg olvasóit, melynek
szerzője Szentpéteri Dániel , a 12.A osztályból
Persze, hogy van. Rengeteg sorozatot nézek.Azonban a
legnagyobb hatást Sven Hassel dán író második
világháborús regényei gyakorolták rám. Egyébként a
Kripo kifejezést a Bajtársak c. könyvében olvastam.

Hogyan jutott eszedbe, hogy krimit írj?
A szerkesztőségben egy novellapályázat miatt kezdtünk el
beszélgetni a krimiről, meg, hogy, kihez, milyen téma
illene. Így kaptam kedvet hozzá. Ez olyan, mint amikor
hétvégén az embernek megjön a kedve egy rántotta
megsütéséhez. Ez „ilyesmi”kedvet” jelent. Bár
fogalmazásból és irodalomból nem vagyok minta tanuló ,
de nagyon jól esett egy ilyet „megalkotni”.

Mikorra tudják meg a Momentán olvasói, hogy ki a
gyilkos? )
Azt nem
mondom
meg, hogy
mikor ismerik
meg a gyilkos
személyét.
Mivel a
cselekmény
bonyolult,lesz
még
folytatása.
Rengeteg
helyen fognak
járni majd és rengeteg emberrel találkozni. Az első rész
egy kis bevezető. Az olvasók megismerik a személyeket,
azt, hogy miről szól ez a kis olvasmány. Egyébként, aki
végig fogja olvasni , nagyon le fog döbbenni a végén.
Remélem, elnyeri majd az olvasók tetszését.

A bűnügyi történetekben nagyon fontos a nyomozó
karaktere. Hogyan mutatnád be a te sztorid főhősét?
A főhős Kripo, onnan kapta a nevét, mert régen a második
világháborúban ez volt a német rendőrök gúnyneve. A
főhös egy nagyon laza, trehány,negyvenes éveiben járó
ember akinek ezen rossz tulajdonságait ellensúlyozzák
éles meglátásai , hihetetlen kifinomult ösztönei, ismerete a
világról és a bűnözésről. Humora furcsa és éles. Fizikailag
egy 190 cm magas körüli ember, aki őszülőben van de a
borostája barna. Pilóta szemüveget hord, és folyton
cigizik. Fontos még az is, hogy a nyomozások során a
modern technika és a régi módszerek ellentétben állnak
egymással, és Kripo a régi módszerek képviselője.
Neked személy szerint van kedvencdetektíved
olvasmány és filmélményeidből?
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Szentpéteri Dániel : Kripo
Szakad az eső… Hatalmas köd van, legalább olyan sűrű ,
mint Angliában. Annyi sok „ilyenben” volt már részem,
hogy a két kezemen, de még a lábujjaimon sem tudom
megszámolni. Az eltöltött idő alatt egyszer sem tudom
megmondani, hogy hol járok, mik mellett haladok el.
Gyűlölöm a ködöt.
A tipikus hófehér semmiséget. Minden tiszteletem a
mozdonyvezetőé. Unalmas út ez, így - mint mindenkigondolatokat szövök a fejemben, hülyeségekről
ábrándozok. Két lábam között fekete aktatáska, szélei
kopottak . Nagyon kopottak.. A számzár az egyedüli része
a táskának, ami egy csöppet sem változott. Arany színű
csillogása és a „787” számsor ugyanúgy mered rám, mint
30 évvel ezelőtt. Akkor egy török „üzletemberrel”
cseréltem el mindössze 3 szál ópiumos cigiért.( az
elkövetőt marihuána birtoklásért elfogták, de erre most
nem térek ki) , 78’-ban a török hatóságokkal működtünk
együtt. Jól emlékszem... A 78’-as terrorista merénylet.
Megöltek 12 civilt, és 3 rendőrt. Tikkasztó 40 fokos meleg
volt, mi magyarok pedig nem voltunk hozzászokva az
akkori hőséghez, pláne nem rohamfelszerelésben és pláne
, mert Magyarországon akkoriban még nem fordult elő
akkora hőség. Hatalmas cseppekben hullott rólunk az
izzadtság és vártunk, vártunk és nem meglepő módon
vártunk. Türelmetlenek voltunk és már-már úgy álltunk
hozzá a dolgokhoz, hogy téves. Egyik török kollegám jött
oda hozzám és ahogy megszólalásra nyitotta száját nyakon
találta egy lövés. A spriccelő meleg vér olyan gyorsan ért
bennünket, hogy a többiekben és bennem is ledermedt
minden .Szörnyű látvány volt és annál is szörnyűbb az a
nap. Ahogy a rémülettől megdermedtem, abban a
minutumban hatalmas lövöldözés, bolondokháza vette
kezdetét. Leadtam pár lövést, de reménytelen próbálkozás
volt. Elvetődtem fedezék mögé, és csak nézni tudtam
semmit sem téve a társamért. Végignéztem, ahogy
levegőért kapkod, vörös buborékokat fújtatott. Elvérzett.
Szörnyű nap volt az és szörnyű hetek következtek utána.
Már 30 éve…2008-ban kissé őszülő hajjal még rosszabb
arra a szörnyű napra visszagondolni. Inkább Elhessegettem magamtól eme rossz emléket. Jobb „mókának”
találtam az unatkozást. Az ablakon egy kutyát rajzoltam
fel és eldöntöttem, hogy Oscarnak nevezem el. Már nem
utaztam egyedül, hisz Oscar és én nagyon jól elvoltunk –
noha egy szót sem szóltunk egymáshoz. Amikor Oscar
eltűnni készült, akkor újrarajzoltam. Így ment ez csaknem
egészen Bécsig. Végül mégis elővettem a táskámat.
Kinyitottam. Sokszor voltam már izgatott a karrierem
során, de ez betetőzte minden elképzelésemet.
Izzadtságcseppek jelentek meg homlokomon, egyre
gyorsabban lélegeztem, karom elzsibbadt. 25 éve nem
foglalkoztam azzal a dologgal. Rágyújtottam egy szál
cigarettára és hagytam, hogy égjen. Elővettem egy aktát a
táskámból és lapozgatni kezdtem. Lapoztam, lapoztam
olyan izgatottsággal, hogy egy kis időre Oscarról is
megfeledkeztem és arról is, hogy a cigaretta lassacskán az
ujjamba is beleégett. 25 év. Te jó Isten! Rengeteg idő és
mégis úgy tűnt, mintha tegnap történt volna. Eközben a

vonat hirtelen lefékezett. Két alak szállt fel a vonatra.
Nagyon „érdekes” vágású fiatalemberek voltak. Nem
szoktam minősíteni embereket, de öltözékük és
megnyilvánulásuk alapján negatív jellemeket véltem
kiszűrni belőlük. Suttyó városi parasztok voltak. Értelmi
szintjük egy kávéskanáléval ért fel. Maximum…
Ahogy a vonat haladt tovább, egyre tovább lapozgattam az
aktát, de fél szemem a két különös alakon ragadt. Az
egyik egy tagbaszakadt, hatalmas méretű srác volt.
A másik egy alacsony, kopasz, kreol bőrű és világító zöld
szemmel rendelkező egyed. Beszélgettek, vihorásztak ,de
nem tudom, hogy miről. Eközben egy mogorva, mérges
arcú kalauz jött be a vagonba jegyellenőrzésre.
- Jó napot fiúk, jegyeket!
- Egy seggfej vagy. – válaszolta iszonyú alpárisággal a
nagytermetű.
A másik erre vihogni kezdett, mint egy hiéna és
helyeslően bólintott. A kalauz nem gondolkozott sokat. Az
életkedve teljesen elment, a füle elvöröslött és az
orrcimpái remegni kezdtek. Sóhajtott egyet és egy
kulcscsomóval , iszonyú erővel pofonvágta a nagytermetű
mamlaszt.

2 óra múlva már Bécsben voltam, ahol egy osztrák
karbantartó iszonyú német krákogással üdvözölte a
leszálló utasokat. Elmotyogtam magamban egy „scheiß
fritz”-et és továbbhaladtam. Abban a 2 percben
elundorodtam a német nyelvtől…
Az állomás előtt egy szürke BMW várt rám.
Beszálltam…
- Mi lett azzal a pipivel, akiről az előbb meséltél ombre? –
Kérdezősködött a hadnagy. Már el is felejtette azt, amiért
engem felkeresett.
- Törődj a magad dolgával te barom! – mordultam rá. Egy
perccel később mégis önként áradozni kezdtem róla.
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– Az istenre esküszöm többször is bepróbálkoztam,de hát
nézz rám! Kosarat kaptam. Most őszintén Alfred! Kit
érdekelnek így 30 év után? Nézd meg őket reggel! Táskás
szemek, szétmázolt smink. Lehangoló látvány.
-Hmm... van benne valami…- a hadnagy rágyújtott egy
kubai szivarra és mohón szívni kezdte a füstjét. Olyan
mohón, hogy ha nem ismerném, bátran állítanám róla,
hogy egy rossz drogos. De Alfred Kalb hadnagy nem volt
drogos.
Hosszasan töprengtünk csendben, és hallgattuk,ahogy az
eső a kocsi tetején kopogtat.
-Kripo…- szólított
meg engem az öreg
rendőrhadnagy – te
vágytál már
nyugodt életre, egy
életre gondok
nélkül, amikor nem
kell nap mint nap
bűzlő hullákat
nézned és bűnözőket kergetni? Nagyon elnyűtt az arcod.
Mint 30 évvel ezelőtt.
- Nem Alfred, én ezen már túl vagyok.

- Alfred én már nem az vagyok, aki régen. Én egy
nyíregyházi ezermester vagyok, aki szakadt ruhákban
járkál, Rolling Stonest hallgat és a Best Burgerbe jár
óriáshambit zabálni napi 420 forintért.
A kinti zajokból tudtuk, hogy a bűnügyi osztály
személyzete kíváncsian hallgatja a két kiöregedett róka
beszélgetésért. Valakik hangosan vagy gúnyosan nevettek.
Gyűlöltük ezeket az embereket. Igazi 100%-os seggfejek
voltak.
Az öreg felém fordult majd folytatta:
- Csak hát kevesen vagyunk mi, öreg rendőrök. Az
kitüntetett hülyék közül természetesen sok a vénember, de
mi tudjuk, hogy néhány aranycsillagtól még nem vagy
igazi nyomozó. Csak akkor válsz azzá, ha már kezet fogtál
egy hullával.
- Ha vége lesz ennek, fizetsz nekem egy korsó sört, én
pedig elhúzom a belem Svájcba és ott fogok élni. A
hegyoldalban fogok fetrengeni vörös bort iszogatva és
sajtot majszolgatva! Soha többé nem jövök vissza onnan.
-Es ist soweit! * itt az idő * - mondta Alfred és kezet
ráztunk.
Egy olyan ügyet kezdtünk újra 2008 április 12.-én délután
négy órakor, ami már 30 éve kezdődött, és azóta nem
zártuk le. Egy nyomozást, aminek során fejünkben az
érzés és értelem vad táncot jártak.
1983. február 15.-én Nora Kalb osztrák operaénekesnőt
hajnali 02.49 perckor hidegvérrel meggyilkolták. Nora a
fotelben feküdt, lába az asztalon volt, cigarettája még
égett. Iszonyatos
bűz és vér szaga
keveredett a
levegőben az édes
rózsa illatú
parfüm illatával.
A nyakán egy
széles vigyor
alakú seb telis
tele kiáradó vérrel
és sárgaszínű
folyadékkal. Kezén az eljegyzési gyűrűmmel

A kocsi lefékezett és azonnal elindultunk a laborba, ahol
további bizonyítékok vártak ránk. Alfred, a hadnagy fehér
haja félrenyalva, harcsabajsza agyonfésülve és a szép
gondos zöld zakó lila nyakkendővel. Oldalán gumibot
lógott mellette pisztolytáskával. Mellkasán az a bizonyos
aranysas – azaz a bűnügynek csillogó jelvénye. Kedveltem
osztrák kollegámat, mert humorérzéke bőven akadt és
nagyon határozott, szigorú személyiség lakozott benne.
Ellenben velem, akinek félhosszú őszülő haja van, hanyag
borostája, egy régi világoskék farmerdzsekije, western
csizmája és folyton cigi lóg ki a számból. 20 évig
dolgoztam Alfreddal együtt, addig, ameddig meg nem
történt az az eset, ami a hadnagy életében fekete foltot
hagyott.
- Még mindig ugyanaz a markolat, ugyanaz az illat, Kripo.
– Mindannyian fizetni fognak ezért. Meglátod barátom,
fizetni fognak.
Az öreg keze ökölbe szorult.
Egy farkas pengéjű alvadt véres kés, egy lila selyemdarab,
egy hajszál, egy holttest a hullaházban és a technika
megannyi eszköze. Elővettem táskámat és gondosan
kinyitottam. Benne fényképek a hulláról, a vágott sebről, a
helyszínről és a véres üvegasztalról. Az asztalon egy
hamuzó és benne égő cigaretta.
- Kár azért a szép asztalért. - jegyeztem meg.
- Az öreg rendőr mindig vidám!- dalolászta az öreg
hadnagy majd felém fordult a lehető legkomolyabb
tekintetével.
- Az én drága húgom, Kripo. Gyönyörű nő volt, de annál
gyönyörűbb hangja volt. Ha tudtam volna, hogy akkor
beszélek vele utoljára, máshogy mondtam volna neki a
magamét. Te is tudod, hisz a barátnőd volt. Eljegyezted.
Nem bizonyítanál a kedvesednek még egyszer utoljára?
Az életemet odaadnám kedves barátom, sőt még egy jó
korsó sört is fizetek neked az ég áldjon meg!

Nora Kalb 1983-ban annak tudatában- hogy következő
hónaptól boldogabb lesz az élete egy férfival- halt meg. Ő
már nem láthatta meg az oltárt, és nem játszhatott többé
nagy színpadon. Két órával azelőtt boldogan jött le onnan.
Soha nem fog már úgy szikrázni a szeme.
Nora Kalb,Alfred Kalb rendőrhadnagynak a húga volt és
nekem a jegyesem.
Ha az ügy megoldódik , intézkedni fogok arról, hogy a
gyilkos a lehető legdurvább börtönbe kerüljön .

*A következő részben nyomra bukkanunk. Bejárjuk
Alfreddal Spanyolországot, Bulgáriát, Csehországot
majd Magyarországon folytatjuk tovább az ügy
megoldásának folyamatát.”
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Utózöngék: a Momentán üdvözli olvasóit!
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Így készült a Momentán
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