Momentán
A Vasvári Pál Gimnázium diáklapja

3.évfolyam,4.szám 2014. június

Nyár, nyár, nyár….!!
Már megszokhattátok, hogy ezen az oldalon Kovács Ágnes igazgatónő foglalja össze a
legfontosabb iskolai eseményeket, és értékeli a gimnázium munkáját. Ezúttal azonban a
különszámhoz illően igazgatónőt is arra kértük, hogy válaszoljon néhány igazi nyári
villámkérdésre!
Brazíliára figyel nyáron a világ. Igazgatónő is követi
majd a futball vébé eseményeit?
Nem vagyok focirajongó, így a vébét sem várom nagy
izgalommal, s ha már Brazília, akkor inkább a 2016-os
olimpia az, ami lázba hoz, főleg, hogy reméljük egykori
vasváris diákokért is szurkolhatunk majd.
Végül két igazi nyári villámkérdést szeretnénk
feltenni. Mi az, amit semmiképpen sem tudna
nélkülözni tanárnő, ha egy lakatlan szigetre vetődne?
A parfümömet.
S mi az, ami soha nem hiányozhat tanárnőnél az úti
bőröndből?
Egy kényelmes cipő.

Mi igazgatónő álomnyaralása?
Egy skóciai utazás. Ez már nem is annyira álom, hiszen
jártam már ebben a csodálatos országban, de azóta is
visszavágyom, s remélem, újra eljutok majd kedvenc
tájaimra. Lenyűgözött a csodálatos környezet, az
érintetlen táj. Azt éreztem, hogy az itt élők évszázadok
óta harmóniában élnek a természettel, s nem akarják azt
mindenáron legyőzni, átalakítani, legyűrni. A skót vidék
mellett bejártam Edinburghot is, ahol rá kellett jönnöm,
hogy napjainkban is születnek új látványosságok. A
turisták ugyanis elzarándokolnak abba a kávéházba, ahol
J.K. Rowling Harry Potter történetét írta.

Ebben a skóciai kávéházban fejezte be az angol
írónő Harry Potter történetét. Egyedül nevelte
gyermekét, állása nem volt, s nem akart egész nap
a fűtetlen lakásban ülni, így lett „dolgozószobája”
a kávéház egyik asztala.
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Az idei nyár Brazíliáé!
Nemsokára indul a futball vébé, és egyébként is, ki az, akinek nehezére esik összekötni a felszabadult
életörömöt - a nyarat – és ezt az izgalmas latin –amerikai országot. De mielőtt a foci esélyeket
latolgatnánk, ismerjük meg egy kicsit közelebbről a brazil kultúrát.
A Momentán Győri Izabella tanárnőt faggatta a témáról
Mi jut eszébe az embereknek a brazil kultúráról?

kulturális keveredés ezzel nem ért véget. Ahogy teret
nyert az ültetvényes gazdálkodás, úgy hatott az afrikai
kultúra is a formálódó brazilra.

Van néhány olyan jellegzetesség, amit mindenki ismer:
a szamba, a foci, a karneválok, a szappanoperák, sőt
néhány éve divatossá vált még a capoeira is, ami egy
sajátos mozgásforma: a küzdősport és tánc keveréke. És
ez utóbbi máris a brazil történelembe visz vissza minket,
hiszen a rabszolgák gyakorolták ezt a harci játékot az
ültetvényeken, úgy, hogy zenével, énekkel kísérték a
mozgást, hogy őreik azt higgyék, valamilyen afrikai
törzsi táncot járnak a férfiak, nem pedig harci fogásokat
gyakorolnak. Brazília egyébként az az amerikai ország,
ahol a legtovább fennmaradt a rabszolgatartás, egészen
1888-ig. Ekkor az ország már független állam volt,
hiszen 1822-ben elszakadt Portugáliától.

Ez elég furcsán hangzik, hogy a rabszolgák hatottak
a rabszolgatartókra.
Pedig igaz, mondok is egy példát. Az ültetvényesek
gyermekeit például fekete dajkák gondozták vagy a
családra afrikai szakácsnő főzött. Azaz a nyelvben, a
mesékben, hiedelmekben, az érzelmi életben vagy az
ételekben mind ott van az afrikai hagyomány is.
Brazília sajátos kultúrája tehát a kulturális összefonódás
példája: a portugál telepesek- az őslakos indiánok és az
afrikai rabszolgák világa ötvöződött itt a 16. századtól.
És milyen a mai Brazília?
Majd kiderül nyáron a közvetítésekből és színes
hírekből. Egy biztos: ellentmondásos és sokszínű ország.
Én például Fernando Meirelles Isten városa című híres
filmje alapján sokáig a nagyvárosi nyomorral és
bűnözéssel azonosítottam Riót. Azután a Vasváriban
tartott izgalmas előadást dr. Bernek Ágnes, geopolitikai
kutató és tankönyvszerző, aki mint a világ egyik
legdinamikusabban fejlődő gazdaságát említette
Brazíliát. Nem sokkal ezután, az ország világpolitikai
tekintélyét jelezte, hogy a futball vébé, sőt az olimpia
rendezési jogát is elnyerték a brazilok.

De maradjunk még egy kicsit a gyarmati korban.
Emlékszem, hogy tanárnő történelemórán említette,
hogy a portugál gyarmatosítás eltért a spanyoltól, és
ezért is olyan különleges a brazil kultúra.
Igen, ez így van. Brazíliát a portugálok
gyarmatosították, és ők ezt a hatalmas területet csak úgy
tudták megszerezni és irányítani, hogy a spanyoloktól
eltérően nem zárkóztak el az indián őslakosoktól. Nem
egymás mellett, hanem együtt éltek, és a 16. század
végén már az indiánok és európaiak gyermekeinek, a
meszticeknek aránya jelentős volt a népességben. És a

Mindenesetre az Isten városa című filmet ajánlom
mindenkinek: felkavaró és megrázó történet.
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Kenéz Ádám: Uruguaytól Brazíliáig avagy kis VB-történet
Győztesek

A helyszín
A 20. világbajnokságnak
a helyszínt Brazília adja.
A mérkőzéseket Sao
Paulóban, Beloban, Rio
de Janeiróban,
Brazíliavárosban,
Fortalezában, Curitiba
és Recifében fogják
lejátszani.
Sokan bírálják ezt a
helyszínt, hiszen nem a
gazdaságáról híres a foci
hazája. A bírálók szerint
hiba, hogy a lakosság
70% írni, olvasni se tud
ennek ellenére, inkább a
sportba fektetik a pénzt.
Mások szerint kifizetődő
a világbajnokság, hiszen
nagyon sok világsztár
lesz látható, és az
idegenforgalmi bevétel
akár többszörösére is
nőhet.

A legtöbbször Brazília nyerte ezt a
serleget, hiszen ötször hódította el a
kupát, ezen kívül kétszer voltak
másodikok és kétszer állhattak fel a
dobogó 3. fokára. Az olaszok négyszer
a németek háromszor tudtak az első
helyen végezni.
Ami meglepetés lehet, hogy a címvédő
spanyolok még csak egyszer állhattak
dobogón, de akkor is annak
legmagasabb fokán az 1. helyen.

Gólok
A legtöbb gólt a Brazil Ronaldo szerezte
szám szerint 15-öt. A legtöbb gól 1954ben az Ausztria-Svájc mérkőzésen esett
az eredmény 7-5 volt. A legfiatalabb
világbajnoki gólszerző a brazil Pelé volt,
aki 17 évesen és 239 naposan talált be
1958-ban a Walesi csapat kapujába. A
legidősebb gólszerző a világbajnokság
történetében a kameruni Roger Milla
volt, aki 42 évesen és 39 naposan 1994ben az orosz csapat kapujába talált be. A
legjobb gólarányt magyar legendánk
Kocsis Sándor érte el az 1954-es vébén,
amikor 5 mérkőzésen 11 gólt szerzett,
ami meccsenkénti 2,2-es gólarányt jelent.

A fogadóirodák
Ahogy várható volt, a fogadóirodák is Brazíliát
látják a legesélyesebbnek majd a spanyolokat és a
németeket. A hollandokat "gyenge" formájuk miatt
a fogadóirodák már-már esélytelennek ítélik.

Az idei esélyek
Az esélyeket igen nehéz latolgatni, hiszen 32 nemzet, 32 féle futball lesz látható, ami rendkívül érdekessé teszi ezt
az eseményt. A legesélyesebb csapatok közé tartozik a hazai pályán játszó brazil válogatott, Argentína,
Németország és Franciaország is.
A focivébé nagy sztárjai közül sokat lehet már ismerni, ennek ellenére a Momentán sportrovatvezetői 5 "nagy
nevet" emeltek ki, akiknek érdemes lesz nézni a játékát:
A brazil válogatott Neymar JR, aki az FC Barcelona csapatát erősíti. Lionel Messi a négyszeres aranylabdás, akinek
a játékában mindig van valami váratlan. A német Marco Reus, aki képes a hátán vinni a csapatot, mint idén a
Dortmundot is. Cristiano Ronaldo, a portugál focivilág legjobbja, aki idén fantasztikus idényt fut a Real Madrid
színeiben. És végül, de nem utolsó sorban a belga válogatott Eden Hazard aki, fiatal jól cselez, gólokat lő és
várhatóan éveken belül aranylabdával is büszkélkedhet a Chelsea jobbszélsője.
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Esélylatolgatás vasvárisokkal
Varga Gábor 12.D
Szerinted ki fogja nyerni a világbajnokságot? Miért?
-Én a spanyolok mellett teszem le a voksom, mert 4 éve majdnem ugyan ezzel a kerettel
indulnak harca, kiegészülve a Brazíliából honosított Diego Costával.

Ki lesz a VB gólkirálya?
-Diego Costa, mert egy jó középpályás sorral a háta mögött szinte megállíthatatlan lesz.

Ki lesz a VB nagy felfedezettje?
-Az Atletico Madrid kapusa, nevezetesen Thibout Courtois. 22 évesen már egy ilyen
erős mezőnybe, mint a spanyol bajnokság, csak a legjobbak képesek és ő kétséget
kizárólag az.

Ki lehet a VB sztárjátékosa?
-Neymar. Egy tehetséges fiatal játékos, aki a gyorsaságával, technikájával, bámulatos cseleivel képes
meccseket eldönteni, vagy éppen megfordítani az állást.
Ki lehet úgy nevezett "meglepetés" csapat?
-A belga válogatott, hiszen nagyon fiatal a csapat. A kezdő 11 játékosainak életkora kb 25 év. Hatalmas
potenciál van bennük, és hiszem, hogy az elődöntőig szerencsés sorsolás esetén

Szentpéteri Dániel 12.A
Szerinted ki nyeri a vb-t?
- Hogy ki nyeri a vb-t? Németország, Németország, Németország és Németország!
Rengeteg jó nemzeti válogatott rendelkezik minél jobb játékosokkal. Elismerem a
spanyol „tiki-taka focit”, Portugáliát és valamint a nagyszerű C.Ronaldot,
Olaszországot és a világ összes csapatát. Joachim Löw egy „két lábon járó” precíz,
egyedien zseni. A német agresszív, dinamikus, támadó focinál nincsen jobb
szerintem, és most el fogják érni azt, amiért az előző VB-n és EB-n küzdöttek.

Ki lesz sztárjátékos?
- Mario Balotelli, Manuel Neuer vagy egy fiatal brazil klasszis Neymar! Nem
Ki lesz a gólkirály?
- Mario Gomez! Az ő fejjátéka a világon a második legjobb, Mandzukic után. Nem hiszem, hogy meg tudnák állítani,
de ha egyszer beindul, megállíthatatlan!

Ki lesz nagy felfedezett?
- Szerintem fiatal brazil játékos lesz a nagy felfedezett vagy a belga Lukaku.

Ki lehet "meglepetéscsapat"?
- Biztos hogy nem Magyarország!...

Horváth Bálint 12.B
Szerinted ki nyeri a vb-t?
Az én favoritjaim a németek. A szövetségi kapitány (Löw) már régóta
dolgozik a válogatottal, tehát a megszerzett tapasztalatokat most garantáltan
sikerekre váltja.

S mi lehet a német siker titka?
A csapat ereje a klasszis játékosaiban rejlik, hiszen náluk van a világ legjobb
kapusa (Manuel Neuer) és talán a világ egyik legjobb hátvéde (Jerome
Boateng). A fiatal támadók (Müller, Götze, Schürrle, Reus) rendkívül
gólerősek, őket kihasználva elsöprő győzelmekre lehet számítani: a tippszmixezők bátran rakhatják a hendiket!
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NYÁR + … káprázatos természet
Tudományos rovatunk ez alkalommal igazi nyári érdekességekkel jelentkezik
Svantner Julianna és Márton Fanni írása

Föld alatti strand a sziget mélyén
Mexikóban a Marietta-sziget lenyűgöző természeti csoda.
Ez egy vulkáni tevékenységgel kialakult sziget csoport
melynek látványossága egy strand, ami valójában egy félig
vízzel telitett lyuk, amely sokak véleménye szerint
paradicsomként írható le. Ebben a kicsinek tűnő vízben
több száz különböző halfajt számoltak meg, de a mélyebb
vizekben bálnák is megfigyelhetőek. Annyira védik ezt a
csodás szigete, hogy a megközelítése is illegális.

A világ legjobb állása
vadasparkba látogatott el, ahol megtanulta a bumeráng
helyes eldobását és sok hasznos információval
gazdagodott a Nemzeti Park kutatóinak segítségével.
Harmadnap a férfi már nem csak a vizekben kereste az
izgalmat, hanem a vadonba is ellátogatott. Egy

2009 februárjában látott napvilágot a világ legklasszabb
állás hirdetése. A Nagy-Korallzátony keres gondnokot a
feltétel csupán annyi, hogy jól ússzál, figyelj meg
mindent részletesen és vezess egy blogot, amiben
megismerteted az ismeretlen szigetvilágot, eközben
csodás kalandokat élhetsz meg, élvezheted a csodás tájat
és különböző kultúrát, embereket, élő közösséget
ismerhetsz meg.
Korábban több ember is pályázott erre az állásra és
végül egy angol származású férfire esett a választás, aki
barátnőjével indulhatott útnak.

utasszállító hajó roncsaihoz merült le, részt vett egy
vitorlás versenyen, majd egy napra a Magnetic Island
vadőrének szerepét töltötte be, valamint fogadta szüleit,
akik már nagy aggodalommal keresték fel fiúkat.
Továbbiakban még nagyon sok izgalmas dolog vár
Benre. Ha felkeltette érdeklődésedet nézz utána:
http://www.bensouthall.com/blog/, illetve a tvben is figyelemmel kísérheted a világ legjobb állásával
rendelkező férfi kalandjait.

A férfi kalandjait balogjában és a tv-ben is figyelemmel
követhetitek.
Több epizódban keresztülfigyelhetitek Ben kalandjait
napról-napra. Második nap a Green Island-i vízi
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NYÁR +… zene, buli, barátok, azaz fesztiválszezon
Gondban vagy, hogy idén melyik fesztiválra spórold a pénzed? Segítünk!
Béres Eszter írása
A legnagyobb: Sziget fesztivál – 2014. augusztus 11 – 16.
Ez az a fesztivál, amiről nemhogy itthon, de Európa más országaiban sem kell semmit
mondai, mégis mindenki tudja, miről van szó. A látogatók száma kb. 390 ezernél tart. A
régió legnagyobb kulturális rendezvényen nemcsak koncerteket, de mindenféle érdekes
programot is találhatsz – a karaoke-versenyektől a színházon át a kézműveskedésig szinte
bármivel lekötheted a fölös energiáidat.
Hol? Budapest, Hajógyári Sziget
Kiknek? Egyszóval: mindenkinek! Nincs olyan ember, aki ne találna a fellépők között
legalább egy-két kedvencét!
Kedvenc idei fellépőink: Blink182, Imagine Dragons, Jake Bugg, The 1975, Skrillex, The Prodigy,…

A legtermészetesebb:Campus Fesztivál – 2014. július 23-27.
Amiért kár lenne kihagyni: nemzetközi és magyar sztárok koncertjei, sokszínű programok, kényelmes
szálláslehetőség, csodaszép táj és sok-sok látnivaló a környéken, snem utolsó sorban, igazán nem kell túl sokat
utaznunk érte. 
Hol? Debrecen, Nagyerdő
Kiknek? Azoknak, akik nem szeretnek/tudnak rengeteg pénzt kidobni az
ablakon belépőre.
Kedvenc idei fellépőink: Tankcsapda, Quimby, Supernem, Vad Fruttik,
Punnany Massif,…

Az utolsó a nyáron : SZIN – Szegedi Ifjúsági Napok – 2014. augusztus 27-30.
Minden jónak, így a fesztivál szezonnal együtt a nyárnak is vége. De ha már így van, legalább egy olyan klassz
eseménnyel záruljon, mint a SZIN!
Hol? Szeged
Kiknek? Azoknak, akik a sulikezdés előtt még buliznának egy nagyot
Magyarország egyik legszebb városában!
Kedvenc idei fellépőink: 30Y, Csík zenekar, Kiscsillag, Road, Fish! ,…

Hegyalja: volt- nincs- lesz !
Sajnos valóban igaz a rémhír, a 2014-es Hegyalja fesztivál elmarad. Nemrég derült ki, hogy a Hegy’
helyszínén, Tokaj-Rakamaz területén folytatott és tervezett munkálatok miatt kell lemondanunk a napestig
tartó pogó-partikról.
Bennfentesek szerint az idei Hegyalja különösen nagy durranás lett volna a hazai, de főleg a külföldi fellépők
miatt.
Reméljük, a következő évben betölthetjük e veszteség okozta űrt a lelkünkben!
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NYÁR +… egy jó könyv - Veronica Roth: A beavatott
Papp Johanna könyvajánlója
A könyv következő részében, a lázadóban talán
megtudjuk.

A történet a 16 éves
Beatrice Priorról szól
aki Chicagóban él egy
5 csoportra tagolódott
társadalomban.
Mindegyik csoport
egy-egy erény
kiművelését írja elő
tagjai számára. Az
emberek ugyanis
rájöttek, hogy a
világban dúló
háborúkért nem
politikai vagy vallás
tehető felelőssé,
hanem a személyiségben rejlő rosszra való hajlam
okolható mindezért. A csoportok célja, hogy az
emberekből kiirtsák azokat a tulajdonságokat, amik
előidézhetnek egy újabb hatalmi harcot.
Ebben a társadalomban a 16 évesek választás előtt
állnak:csoportot kell választaniuk egy életre. Tudniuk
kell hova akarnak tartozni, mert ez egy
megváltozhatatlan döntés. Hová? A Bátrakhoz, az
Őszintékhez, esetleg az Önfeláldozókhoz, a
Barátságosakhoz, vagy a Műveltekhez? És aki egyikbe
sem illik bele? Ő csoport nélküli lesz.
A csoport kiválasztását egy vizsga előzi, meg ami
megjelöl két csoportot. Beatriceről kiderül, hogy
elfajzott. Sehová sem tartozik, de ezt titokban kell
tartania, mert ha kiderül, megölik. Mégis a számára a
legveszélyesebb csoportot választja, ahol a
legkönnyebben kiderülhet minden. Rengeteget küzd,
szenved, míg sikerül elérnie a célját.

A regényt meg is filmesítették. Következzen egy kis
összehasonlítás, mely választ keres arra, hogy
érdemes-e megnézni a filmváltozatot.
A könyvbeli főszereplő egy vékony testalkatú alacsony
hosszú orrú lányról szól, aki mindent megtesz a sikerért.
A filmbeli lány nem épp a legalacsonyabb, de ezt nem is
várhatjuk el, hisz a vásznon a látvány a lényeg.
Beatrice apja a könyvben szigorú, aki szereti a lányát de
haragszik rá, amiért otthagyja a családját. Még is
mindent megtesz, még az életét is feláldozza csak, hogy
megvédje egy golyózáportól. A filmből sajnos nem ez
jön le. Ott egy morcos elégedetlen embert látunk, aki
elveszít, mindent majd önjelöltként kiszalad a
fegyveresek elé. Négyes karakterét jól eltalálták. Persze
mindenkinek más a férfi ideálja. Engem nagyon
emlékeztet egy régebbi vasvárisra aki most a subwayben dolgozik. ;)
A könyvet imádtam mindenkinek csak ajánlani tudom.

Volt amikor le se tudtam tenni egész éjjel olvastam. A
filmet többször is meg kellett néznem, mert elsőre
egyáltalán nem voltam vele megelégedve. Többször is
úgy éreztem, hogy egy teljesen más történetben járok
csak néhány elem passzolt. A fő hiba szerintem az volt,
hogy a kulcsfontosságú kis történetcsavarokat kihagyták
és sok történetszálat meg is cseréltek így a néző mást
következtetést vont le mint az olvasó. Éppenséggel
láttam már rosszabb könyvfeldolgozást is. Mindenesetre
jó film ajánlom mindenkinek, aki izgalomra és
szerelemre vágyik.

A romantikus csavar ott bújik meg a történetben, hogy a
lány beleszeret az oktatójába, négyesbe, egy
szívdöglesztő pasiba. Természetesen a szerelem nem
marad viszonzatlanul, de mikor minden kezd jó lenni, az
élet közbeszól… egy csoport uralkodni akar mindenki
felett.
Nekik és Beatrice családjának kell megakadályozni a
mészárlást, de vajon sikerül nekik?
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NYÁR +…gasztronómia
Papp Klaudia édes nyári meglepetése
No lalipopp itt a hungary lollipop!!!! Ne csak a jenkiknek legyen nyalókája, elkészítettem a saját
magyar változatomat. Kellően színes, mint a szivárvány, ez tükrözi is mesebeli ízét. És ne gondold,
hogy cukrásznak kell lenned az elkészítéséhez! Néhány egyszerű fogás, és "lefőzöd" az amcsi lollipop
készítőket.
Hozzávalók:
-320 g vaj vagy
margarin
-90 g porcukor
-2 tojás
-2 csomag vanília
-1 csipet só
-650 g liszt
-ételszínezék

Elkészítés:
1. A hozzávalókat (a színezék kivételével) sima tésztává
gyúrjuk össze (fontos, hogy ne ragadjon).
2. A tésztát 4 egyenlő részre osztjuk, majd mindegyiket
színezzük. A tésztát jól össze kell gyúrni a színezékkel,
hogy a szín egyenletesen eloszolhasson. Ezután a tésztát 12 órára a hűtőbe tesszük és pihenni hagyjuk.
3. Miután kivettük a hűtőből, mindegyik színes labdát
deszkán külön-külön kinyújtjuk, majd a lapokat egymásra
helyezzük. Ezután a lapokat feltekerjük, a tekercset pedig
szeletekre vágjuk. A szeleteket sütőpapírral bevont tepsibe
helyezzük, majd előmelegített sütőben, 180 fokon 12
percen át sütjük őket.

És íme, a végeredmény:
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NYÁR +… számítógépes játék
Ezek helyett inkább a többi alkotórészéről szeretnék
beszélni a játéknak.

Soós Máté ajánlója
Napjainkban sok játék csak egy jól bevezetett
franchise folytatása, ami igazából nem nyújt semmi
újat, de mégis ezeket a játékokat több millióan veszik
meg világszerte. Hogy miért?
Azért mert itt már a névhez való kötődésről, rajongásról
van szó. Na meg persze a jól működtetett
marketinggépezetről is, amelyekre néha még talán
többet is költenek, mint a játék fejlesztésére. Persze ez
nem csak a folytatásoknál van így. Erre a legjobb példa
a Watch Dogs, ami körül már akkor a hype, hogy sok
régi franchise is megirigyelné.
A mai játék valamilyen szinten kapcsolódik a Watch
Dogshoz, mivel ugyan az a cég a két játék kiadója, ez
pedig nem más, mint a Ubisoft.
A Ubisoft egy francia játékkiadó, amely nyitott a friss
címekre és az innovatív dolgokra. Ők indították útnak az
Assassins Creed sorozatot, ők adták ki az összes Tom
Clancy által fémjelzett játékot, a FarCry és az ő
nevükhöz kapcsolódik és a Rayman sorozat is.
Amit én ma nektek bemutatok az egy új cím
egyenesen tőlük, ez a Child of Light.

Elsőként a ZENE. Egy szóval telitalálat, teljesen
egybeolvad a játék világával és beszippantja a játékost,
persze ehhez nem csak a zene kell, hanem a látvány is:
Nincs itt szó semmi áll-leejtő realisztikusságról, sem
hiperszuper effektekről, csak egyszerűen a
kreativitásról.

Arról, hogy az emberi kéz milyen csodát tud alkotni,
mert hiába nincsenek meg a grafikában az előbb
felsoroltak, mégis csodaszép, egységes tájat lát az
ember, aminek minden porcikájában látszódik a
tényleges kreativitás. A játékélményhez hozzátesz a
kezelhetőség és a harcrendszer is. Szerintem mindkettő
illik a játékhoz és leginkább a kontrollerhez, mivel azon
sokkal könnyebb irányítani magát a szereplőt és
segítőjét is. A harcrendszer egy kicsit egyedibb, mint a
megszokott, mivel amikor egy ellenféllel összetűzésbe
keveredünk, akkor egy új képernyő tárul elénk, egy
csíkkal lent. Ezen a csíkon látjuk a harcolók képét, amik
haladnak előre a csíkon, amikor a csík utolsó negyedébe
ér egy ilyen ikon, akkor az választhat cselekedetet,
akinek a képe rajta van és így tovább, viszont ezt
megnehezíti az, hogy egyes támadások/védekezések
időbe telnek, amik ezen a sávon láthatóak és ezzel egy
időben a többiek ikonja ugyanúgy mozog, szóval ezt
ügyesen kell beosztani, mert különben ráfázunk.
Utaltam rá, hogy a játékban vannak rpg elemek is, ez a
szokásos képességfa, craftolás,stb.
A játék összességében simán megér egy próbát, sőt
végigjátszást, még azoknak is akik sok FPS-sel meg
hasonlókkal játszanak.
Egyben van nagyon a játék, mind technikailag, mind
történetileg, s még a gépigénye is teljesen barátságos.
Ez nálam 9,5 pontot ér..

A játék egy 2 és fél d-s platformer RPG elemekkel. A
története magával ragadó, a játék elején már beleéled
magad Aurora helyzetébe. Aurora egy osztrák hercegnő,
akit megrázó esemény ér: elveszíti az édesanyját, majd
amikor az apja újraházasodik és épp a lakodalmát tartja
Aurora meghal. Itt kezdődik a mi történetünk, az épp
feleszmélő Aurorat irányítjuk, aki azt hiszi az egészről,
hogy csak egy álom, de nemsokára kiderül az ennél
jóval komorabb igazság, de erről nem szeretnék többet
ellőni, mindenkinek magának kell megtapasztalni ezt az
élményt.
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NYÁR +…utazás
Közeledik a nyár, kirándulni indul a vasváris diák is. Páran már belemelegedhettek a kiruccanás
élményébe, mert május elején 90 diák veszhetett el Olaszország látványában. Borosné Puskás
Bernadett tanárnő és Kropog László tanár úr a tavalyi horvátországi úthoz hasonlóan ismét nagyon
jó programot állított össze, Mikó Gyöngyi tanárnő és Molnár Csaba tanár úr pedig lelkes
kísérőtanárként járult hozzá az út sikeréhez.
Fedák Szabina, a Momentán újságírója is ott volt az utazáson, s most élményeiről
mesél
Pontosan április 30-án este 20:00
órakor indultunk neki a 12 órás
útnak. Dél körül meg is érkeztünk
Padovába, ahol egy kisebb
városnézésen vettünk részt. Az
időjárás itt még oltári jó volt!!!!!
Délután szállásfoglalás Lido Di
Jesoloba, kis idő múlva pedig az
olasz tengerparton sétálhattunk.

napernyő, a meleg homok, a
tenger hullámzása mind-mind
csodálatos.

Másnap elutaztunk Velencébe
hajóval, ahol egy egész napot
tölthettünk el, kisebb nagyobb
szerencsével. SAJNOS egész nap
szakadt az eső, így egy velencei
fürdőzésben is részt vehettünk.
Pizzában nem volt hiány, mindenki
teletömte magát az olasz
különlegességgel.

Ajánlom mindenkinek, aki arra jár,
hogy ne hagyja ki az olasz strandok
egyikét sem, mert felejthetetlen
látványt nyújtanak. A sok színes

A utolsó előtti nap, ellátogattunk a
Garda-tóhoz, majd Veronába.
Elkapott minket az óriásfagyi
zuhatag, ami akkora volt, mint a töri
könyv feltekerve. Persze, az eső itt

sem kímélt minket. Fürdés az
esőben! Hurrrááá!
Minden este vacsora az étteremben.
Háromfogásos finomságok, tészta
tésztával olasz módra. Majd teli
tömött hassal, vissza Jesoloba.
Az esti program mindenkinek más
volt. A fáradtabbak aludtak, az
éjszakai baglyok pedig feltárták
Jesolo kincseit. Koktélozások, séta
a parton, esti városnézés pizza a
köbön és sok más.
Az olasz vendéglátás, az olasz
boltok, az olasz emberek mind –
mind csodálatosak, kedves
fogadtatásban volt részünk
mindenhol.
Utolsó nap, május 4-én, kora reggel
indulás haza, útközbe megálltunk
Szlovéniában a Bledi –tónál, a
látvány elképesztő volt.
A bátrabbak túrázhattak a
szurdokban.
Hétfő hajnal pedig hazaérkezés,
ahol mindenkit a szülei fogadtak
csodáló szemekkel.

Gazdálkodj okosan – Vasvárisok az OTP Bank nyári táborában
Az emberek általában azt gondolják, tudják mit jelent a pénz, a takarékoskodás, de valójában ez nem így
van. Az OTP Fáy András Alapítványa 1992-ben azért jött létre, hogy ezt a hiányosságot a legtöbb diáknál
pótolja. Tavaly több vasváris is részt vehetett Budapesten egy ilyen jellegű oktatáson, amely nem
hasonlítható össze egy szokványos tanítási nappal. Célja a szórakoztatva tanítás. Nyíregyházán nem is
olyan régen, első vidéki helyszínként, megnyitott az alapítvány új központja. A Vasvári Pál Gimnázium
tanulóinak idén lehetőségük van arra, hogy az alapítvány vendégeként egy nyári táborban bővítsék
ismereteiket. A tábor június 30-tól július 5-ig tart. Hárman a Momentán újságírói közül is részt vesznek a
programon, így jövőre biztos beszámolóval szolgálhatunk az olvasóknak.

Papp Klaudia
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NYÁR+… sziget
Partra vetve
Papp Klaudia írása
Úgy gondolnánk, az ember lassanként az egész bolygót benépesíti, és uralma alá vonja. Földünk
azonban még most is rejt érintetlen területeket, melyek a tenger hullámaival körülölelve fekszenek,
magányosan és titokzatosan.

Milyen idilli ez a kép ugye? Csak te
és a természet. Biztos rengetegen
vágnátok rá, hogy „De szeretnék
most ott lenni!” Sokan merengtek
már el azon, hogy egyedül vagy
esetleg a párjukkal egy lakatlan
szigeten minden gondot elfeledve
békésen éldegélnek. Nos, ez mind
szép és jó, de ez közel sincs a
valósághoz.
Gondolj, bele meddig bírnád
kiszolgáltatottan, élelem, áram és az
okos telefonod nélkül! Ha azt
mondom, egy órát lehet, sokat
mondok. A ma emberének könnyű a
dolga, amikor végig sétál a piacon

vagy a szupermarketben és
megveszi azt, amire szüksége van.
Ha újra az alapoknál kell kezdenünk
már nehezebb dolgunk, van.
De most kicsit ássuk bele
magunkat ebbe az életbe. Bízzunk
abban, hogy könnyen mennek a
dolgok és könnyen bele tanulunk
ebbe a Robinson világba, ezért én
sót biztos nem vinnék magammal,
mert azt valahogyan előállítanám a
tengerből. Bizonyára lesz édes vizű
forrás is és így lesz ivóvíz onnan.
Mire megtalálom ezt a forrást az
nem kevés ideig tart így a
kókuszdióból nyert kókusz tej is
megteszi. Ugye kis viskót
természetesen fából könnyen elő
lehet állítani. Ágy gyanánt pedig
pár Kókuszfa levelét használnám
fel. Igaz nem a legkényelmesebb, de
a célnak ez is megfelel. Húst
nyílván a tengerből hal formájában
szereznék be, de ha a szigeten élnek
madarak onnan is beszerezhető.

Apropó, madarak. A reggelire való
tojást ők biztosítanák.
Számomra a legnagyobb kihívás a
XXI. század emberének betegsége
lenne az unalom. Hisz ebben az
ingerszegény környezetben az
internet és a barátainkkal való
csevegés nélkül a szó átvitt és valós
értelmében… HALÁLRA UNNÁM
MAGAM!  És az én ismeretem a
túlélés tudományával kapcsolatban
itt ki is merül. Be kell látnom,
koránt sem egyszerű a dolog, mint
ahogy első blikkre gondolná az
ember.
A modern ember annyira
természetesnek veszi az
úgynevezett civilizációja által
nyújtott kényelmi, komfort
tárgyakat, szolgáltatásokat, hogy
igen csak meglepődne, ha csak
néhány évtizedet visszaröppenne az
időben. Nem beszélve arról, ha
Robinsonosdit kellene játszania
„Álmai lakatlan szigetén.”

NYÁR+… unalom ellen
Mi az, ami nem maradhat ki az idei nyár programjából? Mi az, amit másoknak is ki
kellene próbálni. Ajánló a gimnázium tanáraitól és diákjaitól a nyárra.
Rádulyné dr. Fazekas Judit tanárnő: „Heliocentrikus vagyok, ezért a strand es a napfény nem maradhat ki a
szünidőből. Továbbá szívesen feláldozom az időmet a gasztronómia oltárán, s ha időm engedi, a National Geographic
érdekes cikkeit is mindig átolvasom!”
Figeczki Ágnes tanárnő: „Legszívesebben a hegyekbe megyek. Főleg a Zemplénbe, ami tele van szép kis
falvakkal, túraösvényekkel. A Huták ösvényei nagyon szépek, és nem megerőltetőek.
Ajánlom a túrázást nyárra minden vasvárisnak”
Gebri Márta tanárnő: Pihenést és kisebb belföldi utazásokat tervezek a nyárra, mind családhoz, mind
barátokhoz, és nem maradhat ki a napozás és strandolás. A vasvárisoknak az tanácsolom, hogy pihenjenek, mert
fárasztó volt ez a tanév és élvezzék ki a nyarat, napozzanak, strandoljanak sokat.
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Gulyás Anita tanárnő: Nagyon sok tervem van a nyárra. Sok könyvet
összegyűjtöttem, amikre év közben nem volt időm: Palahniuk könyveit például ( ő
írta a Harcosok klubját a szerk.) De először a Szent Johanna gimi kötetei várnak
rám, a lányom ugyanis nagy rajongója a könyvsorozatnak, és meg kellett ígérnem
neki, hogy én is elolvasom.
Ugyanígy ígéretet tettem a 11.C-nek, hogy néhány általuk kedvelt filmet
megnézek, pl. a Dr. Who című sorozatot. És hát van egy komoly Harry Potter –
rajongó baráti köröm is, akikkel már ránk fér egy HP- maraton. Remélem, belefér
majd a hagyományos családi utazás is a nyárba, mint ahogy az is, hogy minden
héten megtanítok három trükköt a kutyámnak, Ropinak. Talán nem meglepő, hogy
azt ajánlom a vasvárisoknak, hogy bátran vágjanak bele nyáron egy angol nyelvű
könyv elolvasásába, és nézzenek angolul filmeket. Ha pedig tehetik, akkor keressék
meg és keressék fel azt a fesztivált, ahol fellépnek kedvenceik.
Ferber Zsófia 9.D :
Nyárra jelentkeztem egy kéthetes nemzetközi táborba, ahol lehetőségem lesz
fejleszteni nyelvtudásomat. Illetve többnyire barátaimmal fogom tölteni a nyári
szünetet. Ha minden igaz, barátnőm Kaposvárról lejön hozzám, Nyíregyházára.
Terveim közt szerepel még az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. És a közös családi
programok sem nélkülözhetetlenek a nyári szünetemből.
A vavsárisoknak én egy sorozatot ajánlok nektek a címe: Hannibal .A dráma
kedvelőinek.  A sorozat egy FBI-t segítő személyről Willről szól, aki újraéli a
gyilkosságokat az áldozat szemén keresztül látva a történetet. Így segít megkeresni a
gyilkost. Az ő pszichiátere Dr. Lecter.

Snekszer Péter 11.D
Mint minden diák én is várom a nyári szünetet. Rengeteg programot,bulit elterveztünk
már a barátaimmal. A jogosítvány letételét is nyárra tervezem. Sokat fogok sportolni,
szabad levegőn lenni,strandra járni,és pihenni. De jut majd idő családi nyaralásra is.
Nyáron számos film fog napvilágot látni. Az nyár első hónapjában számomra kevésbé
érdekes filmek fognak megjelenni, de másoknak ajánlani tudom a Transformers
legújabb epizódját. Júliusban megjelenik a Herkules. A főszerepet Dwayne Johnson
kapta,aki sok filmet érdekessé tett a tehetségével. Augusztusban A feláldozhatók 3,
majd a Sin City második része jelenik meg. Szerintem nem vagyok egyedül, akik már
várják az utóbbi két film folytatását.

Kaczur Petra 9.D
A strandolás és a bulizás egy nyáron kihagyhatatlan.
Hogy mit ajánlok a vasvárisoknak?
Mindenki csinálja azt amit szeret és olyan emberekkel töltse a szabad idejét akik
fontosak a számára. Szerintem ez a nyár lényege.
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Nyári horoszkóp
Talán ez lesz életed legjobb nyara! Fesztiválok? Óriási partik? Válassz! Ne hagyd, hogy bárki
befolyásoljon. Lássuk, a csillagok mit mutatnak Neked!

Szigeti Boglárka
KOS (III.21.-IV.19. )
Az idei nyár a családról fog
szólni, a meghitt közös percekről.
Rég nem látott ismerősökkel
fogsz találkozni és felidézitek
majd a csodálatos emlékeket.
Több szórakozási lehetőség kerül
majd a szemed elé, reméljük a
megfelelőt választod, hiszen ott
meglepetés vár Rád!! 

BIKA(IV.20.-V.20.)
Amennyiben
elfogadtad
a
merészség szabályait, mertél
változni, most láthatod az
eredményét;
egyre
többen
köszönnek Rád és kíváncsiak a
véleményedre. Új kapcsolatokra
teszel szert és rengeteg lehetőség
áll majd előtted, első sorban
lazíts, a kedvenc bandád látogat
el Magyarországra!
HALAK(II.19. – III.20.)
Kedves Halak jegy viselője! Ha
bármi
negatív
történt
mostanában, kérlek fel a fejjel! A
tanulásba fektetett energiádért
cserébe közel kerülsz a tó- vagy
tengerpart egyikéhez és ott aztán
lubickolhatsz!

VÍZÖNTŐ (I.20.-II.18.)
Amennyiben bele vágtál életed
üzletébe, most nem kell azon
törnöd a fejedet, hogyan szerezz
munkát,
hogy
egy
kis
zsebpénzhez juss! Viszont, ha
mégsem találtad meg az ’arany
utat’, most nézz szét, mert a
szemed előtt találod a választ
minden kérdésedre!

boldogság útjába senki nem
állhat! Az idei nyár alatt
komolyodni fogsz és a céljaidnak
eleget akarsz majd tenni. Sok
sikert hozzájuk!

NYILAS (XI.22.- XII. 21.)
A remény is beért a célba, látod,
megérte küzdeni! Most aztán
jöhet a lazítás! A baráti
kapcsolataidban
konfliktusok
jelennek meg, amiket kellő
hidegvérrel kezelni is tudsz majd
és sokan hálásak lesznek Neked!

RÁK(VI.22.- VII.22.)
Optimistább és magabiztosabb
lettél, könnyebben nyitsz az új
dolgok felé! Idén nyáron egy
igazán különleges élményben lesz
részed!

MÉRLEG (IX.23.-X.22.)
Ne tervezz előre, mert a végén
egész nyáron otthon fogsz ülni!
Ápold a kapcsolataidat, mert
kezdesz
kicsit
eltávolodni
mindenkitől.
Nyiss
az
új
kapcsolatok felé!
SZŰZ (VIII.23.-IX.22.)
Általában Te vagy a társaság
középpontjában!
Próbálj
kedvesebb lenni, de ne add fel az
elveidet! Ragyogd be a nyári
éjszakákat!

OROSZLÁN (VII.23.-VIII.22.)
Valószínűleg
hosszan
tartó
kapcsolatod végéhez értél. Meg
kell próbálnod lezárni és találni
egy olyan párt, akivel őszintén
ugyanazt érzitek, hiszen a
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IKREK (V.21.-VI.21.)
Makacs vagy, bár a Te döntésed!
Csináld, amit jónak látsz! Bízz és
ne feledd, semmi sem lehetetlen!

SKORPIÓ (X.23. – XI. 21.)
Ha megfogadtad az endorfin
hormonnal
kapcsolatos
lehetőségeket, színesebbé és
boldogabbá vált az életed. Nem is
gondoltad volna, milyen jó ilyen
boldognak lenni! Jó követi a jót!
Nem lesz ez másképpen a nyári
szünet folyamán sem.
BAK (XII. 22. - I. 19.)
Az idei nyár tökéletes a nyári
munka vállalására, az öledbe
pottyan a munka, ami Téged
érdekel. Viszont ne feledd, a
szándék fontosabb a pénznél!
Előtérben az 50 óra közösségi
munka, amit akár az állatkertben
is végezhetsz!

Vasvárisok itt-ott mindenütt
A tanév végére is maradtak kiemelkedő eredmények
Eredményesen szerepeltek iskolánk tanulói a
Reading in English olvasási versenyen.

Az atléták a diákolimpia országos döntőjéről tértek
haza szép eredményekkel.
Futásban aranyérmet nyert 200 és 400 méteren Vígvári
Szabolcs valamint a 4X100-as váltó, ahol Szabolcs
mellett Kerekes Viktor, Tasi T. Dávid és Barkász
Bence (11.B) futott kiemelkedő formában.
Ezüstérmes lett a 4X400-as fiú váltó: Horváth Bálint
(12.B) Barkász Bence , Tasi T. Dávid (11.B ) és
Szentpéteri Mátyás ( 10.B). Távolugrásban Kerekes
Viktor, 400 méteres futásban pedig Tasi T. Dávid ért el
második helyezést. Bronzérmes lett a lány váltó csapat:
Szabó Senon, Szabó Fanni, Kinál Kata és Becző
Alexandra 100, Gaál Izabella, Szabó Fanni, Becző
Alexandra és Osváth Krisztina pedig 400 méteren.
Gratulálunk a diákoknak és egyesületi valamint iskolai
edzőiknek: Szalka Géza és Végvári Ferenc tanár
úrnak és Bakosiné Szenczi Erika tanárnőnek.

A 2. kategóriában Vareha Petra 9.A osztályos tanuló 3.
helyezést ért el. Szaktanára Viraszkó Szilvia.
A 4. kategóriában 6. helyezést ért el Vida Gábor 10.D
osztályos tanuló. Szaktanára Tapa Eszter.
A 4. kategóriában 1. helyezést ért el Herczku Flóra 9.D
osztályos tanuló. Szaktanára Fülöp Ágnes.
Az 5. kategóriába taroltak a 10.C-sek:
1. helyezett: Bora Balázs
2. helyezett: Molnár Máté
3. helyezett: Badari Dávid
Szaktanáruk: Gebri Márta.
A verseny eredményhirdetésén zajló villámkérdéses
vetélkedőt a Herczku Flóra, Badari Dávid, Bora Balázs,
Molnár Máté összeállítású csapat megnyerte.

Diákköri verseny

Internetes iskolai fizika verseny

Poór Ádám 10. E osztályos tanuló 2014. május 6-án a
Nyíregyházi Főiskola szervezésében Országos Diákköri
Házi Versenyen fizikából különdíjban részesült.
Felkészítő tanára: Zámboriné Laskai Ildikó

Utolsó fordulójához érkezett a Figeczki Ágnes tanárnő
által szervezett internetes fizika verseny.
Végeredmény még nincs, de az biztos, hogy a 9.D, 10.A,
10.D, 11.A vagy 11.B osztályosok közül kerül majd ki a
győztes.

Elismerések a ballagáson
60 végzős diák búcsúzott gimnáziumi éveitől az iskola
ballagási ünnepélyén. A tanulóknak osztályfőnökeik
mellett tanáraik, diáktársaik s az ünnepségen megjelent
családtagjaik és barátaik kívántak sikereket további
életútjukon, és sok szerencsét az elkövetkező érettségi
vizsgákon.

Film a Momentán kreatív csapatától
Könyv trailer pályázatra készített kisfilmet Győri
Izabella tanárnő mentorálásával Béres Eszter és
Papp Klaudia, a Momentán két újságírója. Filmjük
megtekinthető a youtube-on, címe: Egy lány, egy sors
(könyv trailer).

A hagyományokhoz híven az iskola egy pedagógusát a
Vasvári Pál Gimnáziumért emlékplakettel tüntették ki,
és jutalmazták a négy év során kiemelkedő munkát
végző tanulókat. A Vasvári Pál Gimnáziumért díjat a
pedagógusok közül Zámboriné Laskai Ildikó, a diákok
közül pedig Bába Orsolya vehette át. Az alapítvány
díját Molnár Evelyn, a diákönkormányzat elismerését
pedig: Ebergényi Vilmos, Szabó András és
Szentpéteri Dániel kapták. A Vasvári Pál Gimnázium
Diáksportjáért címet Vígvári Szabolcs ifjúsági
válogatott atléta vehette át.

Sporteredmények
Nagyszerű teljesítménnyel a fiú és lány focisták is
bejutottak a diákolimpia országos döntőjébe, ahol a
lányok a 3., a fiúcsapat pedig a 6. helyet szerezte meg.
Felkészítő tanáruk: Pók István
Országos döntőt játszott a VI. korcsoportos lány
röplabda csapat is, és ezüstérmet nyertek a
diákolimpián.

15

Momentán utózöngékÍgy készült
Kedves Végzősök!
Hamarosan elkezdődik az életetek. Most lettetek igazán felnőttek, s hamarosan másnak is
számadással tartoztok, nem csak magatoknak és a szüleiteknek. Már nem csak a jegyeitekért
feleltek, hanem saját tetteitekért, életetekért, s a jövőtökért is. Használjátok ki az élet
nyújtotta minden lehetőséget, hogy azokká váljatok, akivé szeretnétek, és hogy büszkék
legyetek erre a valakire. Talán szomorúság fog el titeket, a sírás fojtogatja torkotokat, ha
arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje. Búcsúzás az iskolától, egymástól, a tanároktól,
diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltetek, tanultatok és
dolgoztatok az itt eltöltött 4 év alatt. Ez alatt kiismertetek mindent. Tisztában vagytok vele,
melyik tanteremben melyik szék billeg, hol lehet észrevétlenül puskázni, s hogy mikor nem áll
km-es sor a büfé előtt (ha van ilyen egyáltalán). Bár, most elhagyjátok az iskolát, mi
továbbra is örömmel látunk itt titeket, akárhányszor visszatértek a Vasvári falai közé.
Bárhova is sodorjon titeket az élet, egy részetek mindig ide fog tartozni, kötődni.
Egy dal soraival búcsúzunk a Momentán nevében, sok szerencsét kívánunk az érettségihez és
a NAGYBETŰS Élethez!
Béres Eszter

Elbúcsúzott az iskolától 160 végzős vasváris, közöttük 11 egykori „Momentános” diák. Az
osztályoktól a ballagáson, a diákújságíróktól egy meglepetés bulin búcsúztunk.
Papp Klaudia verse mindannyiukhoz szól!A 12 nem kerek szám,
De iskolásként veterán.

A 12 nem kerek szám,
De iskolásként veterán.
Azt gondolod befejezted,
De tudd meg minden befejezés egy
kezdet,
E pár sorban kívánok hozzá neked
kedvet! ”
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