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Momentán-félévértékelő Kovács Ágnes igazgatónővel
A félévi bizonyítvány minden diákot arra késztet, hogy átgondolja és értékelje
munkáját. Nincs ez másként iskolai szinten sem. Kovács Ágnes igazgatónőt arról
kérdeztük, hogyan is értékeli a Vasvári eddigi teljesítményét.
nagyon
lemaradva
„élmezőnytől”.

az

-A februári hónap nemcsak az
értékelésé, de a felvételik időszaka
is. A gimnazisták az idén már online
jelentkezhetnek
a
választott
egyetemekre. A nyolcadikosok
pedig már túl vannak a központi
felvételin
matematikából
és
magyarból. Sokan írták meg
dolgozatukat iskolánkban, reméljük
sok jó képességű, lelkes, tanulni
vágyó diák jelentkezik majd
hozzánk.

Évről-évre javul az iskola átlaga mondta igazgatónő.
- A félévi teljesítmény ugyan
néhány tizeddel elmarad a tavalyi
júniusi eredménytől, de remélem,
hogy év végére sok vasváris fog
még javítani jegyein, így folytatódik
az a tendencia, hogy évről-évre
javul az iskolaátlag. Büszke vagyok
arra, hogy 140 tanulónak, azaz
minden ötödik vasvárisnak van jeles
vagy kitűnő eredménye. Jó látni azt
is, hogy egyre több a nyelvvizsga,
különösen a 12. évfolyamon.
Kiemelkedő a 12. C osztály
teljesítménye, ahol angolból a
„specesek”
közül
mindenki
középfokú vizsgával rendelkezik, s
a csoport közel felének már
felsőfokú eredménye is van.
Az
osztályok
tanulmányi
rangsorában továbbra is a C és E
osztályoké a vezetés, de örömmel
látjuk, hogy a 9. és 10.D osztályok,
sőt a 12.A és 9.B osztály sincs

Nagy siker volt az idei nyílt nap,
melyen vasvárisok fogadták a
leendő vasvárisokat.
-Úgy látom, az iskolaújságnak sem
kell témahiánnyal küzdenie, hiszen
rendszeresen beszámolhat az iskola
sportsikereiről
és
tanulmányi
versenyeredményeiről.
Ha
jól
tudom, ebből a számból nem marad
ki például a beszámoló Badari
Dávid 11. C osztályos tanuló angol
OKTV sikeréről.
-A tanulmányi munka mellett
továbbra is örülünk a színes
iskolaéletnek is. Az elmúlt félévben
igazán jól sikerültek a hagyományos
vavsáris programok: a verébavató, a
szalagavató, a HallowMartin nap, a
Kutatók Délutánja és a nyelvi
karácsony.
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A szalagavató ünnepély egy
pillanata az Egészségügyi Főiskola
dísztermében.
A város előtt mutatkozhattunk be az
október 23.-i ünnepi műsorral, még
ma is jó visszaemlékezni az
ünnepségen
elért
sikerre.
Februárban már hagyománnyá vált
az Alapítványi Bál megrendezése is.
Az idén is lesz bál, a szülők és
szervezők ezúttal Valentin napi
hangulattal és meglepetésekkel
várják majd a vendégeket.
-Mindaz, amit felidéztem: a
tanulmányi eredmények, a sikeres
programok
közös
munka
eredményei,
amihez
minden
kollégának és minden vasváris
diáknak gratulálok, s egyúttal sok
erőt és lelkesedést kívánok az idei
tanév második félévéhez is!

Diákok a félévi eredményről
Fazekas Márk, a Momentán kilencedikes újságírója
-Eltelt egy félév és ez volt számomra az első ebben az iskolában. Egyedül érkeztem így a beilleszkedés kicsit nehéz
volt, de már a második hétre sikerült barátokat szereznem. Úgy érzem helyesen döntöttem, hogy ebbe az iskolába
jelentkeztem. Barátságos a környezet. A félév is olyan nehéz volt, mint amilyenre számítottam és a félévim is olyan
lett, ahogy akartam.
Megkérdeztem még néhány diákot a félévről:
Kövér Dorottya 9.D

Bihari Ádám 9.D
Haverokkal jöttem így
ismerős
környezetben
voltam.
Az
iskola
teljesen
barátságos, és sok vicces
diák van az évfolyamban.
A
tanulásról:
azt
reméltem,hogy könnyebb
lesz, de így sem volt
teljesíthetetlen a félév.

Eleinte nem sok embert
ismertem az iskolában,de a
félév elteltével mar jól
összecsiszolódott
az
osztály.
Milyen a környezet?
Egész jó, általában remek
hangulatban és gyorsan
telnek
a
napok.
A
tanáraink
is
nagyon
segítőkészek. Úgy érzem, a félévem is egész jól sikerült.

Sepovics Evelin 11.E
Az idei tanévben sok tantárgyból javítottál. Mi ennek az oka?
11-es vagyok, így el kellett gondolkoznom a tovább tanulásról, mivel ez az
év már beleszámít a felvételi pontokba. Szeretnék egyetemen tovább
tanulni, és mivel a pontszám elég magas, így rájöttem, hogy nem szabad
lazsálni. A másik ok, ami miatt javuló tendenciát mutatok az a bizonyítási
vágy. Be akarom bizonyítani magamnak, hogy több van bennem, mint amit
eddig nyújtottam.
Hol szeretnél továbbtanulni?Az ELTE a cél.
Mennyire érzed megerőltetőnek, hogy a szokottnál többet kell
tanulnod?
Mivel járok különórákra és a Cantemus tagja vagyok, így nehéz dolgom van, de a jó eredmények mindig inspirálnak!


Újabb színjátszós siker
A színjátszó csapat ezüstérmes lett a Bencs villában rendezett Thália kedvencei című vetélkedőn.
A versenyző csapat tagjai voltak: Incze Ákos, Soós Máté, Varga Virág Szonja és Majzik Bendegúz.
Gratulálunk csapatnak és felkészítőiknek: Mikó Gyöngyi tanárnőnek és Ferró Csabának.
A színjátszó kör február 20-án új bemutatóval várja a közönséget a Bencs villába, ahol Tasnádi István :
Rovarok című darabjának átiratát adják elő. És, hogy mi kell a sikerhez? Soós Máté így foglalta össze:

A SIKER RECEPTJE A DIÁKSZÍNPAD-tól.
Először is végy egy olyan világot, ami könnyen
azonosítható a mi világunkkal. Ehhez adj egy teáskanálnyi
helyszínt és egy teáskanálnyi történetet. Ezeket keverd jól
össze, hogy egy masszát adjanak, majd a masszába kevered
bele a karaktereket és egyéb érdekes apróságokat. Miután
ez megvan, be kell rakni a sütőbe minden szerdán 2 és 3 óra
között.
Ezt ismételd el 2 hónapon át miközben lassan belehelyezzük
a színészeket, akik egyesülnek a karakterekkel és a
harmóniába kerülnek a helyszínnel és a történettel. És soksok sütögetés és gondos odafigyelés után tálalhatod az egészet a közönségnek.
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Vasvárisok itt-ott ….mindenütt
A Vasvári az élen!
Iskolánk lett a 2013-14. évi tanév Legeredményesebb Diákolimpia
Középiskolai Intézménye, Végvári Ferenc tanár úr pedig a Tanév
Legeredményesebb Diákolimpiai Testnevelője.
A díjat iskolánk testnevelő tanárai a Magyar Tudományos Akadémián rendezett
ünnepségen vették át.
Gratulálunk !

Nyelvi karácsony
Az idén is jó hangulatú délutánt töltöttek együtt
iskolánk nyelvtagozatos diákjai és tanárai, s a
meghívott vendégek.
Az E és C osztályok tagozatos csoportjai karácsonyi
dalokat adtak elő.
A nyelvi karácsonyon ráadásul nemcsak tea és
sütemény várta a diákokat, de meglepetésként
fellépett az iskola nyelvtanáraiból alakult karácsonyi
kórus is. (képünkön)

Szeretetből és segítőkészségből: jeles!
A Csodavár honlapján olvastuk:
„2014. december 17-én, a korai fejlesztésben részt
vevő kispajtások és családjaik látogattak el a
Csodavárba. hogy együtt ünnepeljük a karácsonyt.
Ekkor a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium jelenlegi,
és már elballagott, de hatalmas szívvel megáldott
diákjai repítettek minket csodás hangjukkal a meghitt
ünnepek hangulata felé.
Ajándékokkal is kedveskedtek a gyerekeknek. Hálásan
köszönjük közreműködésüket!”
Büszkék vagyunk a segítőkész vasvárisokra, és
gratulálunk a diákok felkészítőjének: Borosné
Puskás Bernadett tanárnőnek.

Sikeres verseny az Orosz Kulturális Központban
Sikerrel mutatkoztak be a gimnázium versmondói és énekesei az
Orosz Kulturális Központban, Budapesten, ahol kulturális
vetélkedőt rendeztek.
Nemcsak a versmondók szerepeltek ügyesen, de Róka Teodóra
képzőművészet, Márföldi Életke pedig szólóének kategóriában
különdíjat is kapott.
Felkészítő tanáruk : Viraszkó Szilvia tanárnő volt.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak!
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Trónok harcával az OKTV-n
A Momentán gratulál a 11.C osztályos Badari Dávidnak, aki az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny (OKTV) második fordulójába jutott angol nyelvből. A szóbeli
fordulóra január 28-án utazott angoltanárával Gebri Márta tanárnővel.
Mi inspirált, hogy részt vegyél az
OKTV-n?
Kíváncsi voltam, hogy képes
vagyok-e sikeresen részt venni a
versenyen, és Gebri Márta tanárnő
is biztatott.
Mennyit
készültél
erre
a
versenyre?
A második forduló előtt kb. 5 napot
készültem folyamatosan. Persze a
két forduló között is tanultam rá, de
nem egyhuzamban.

Hogy tettél szert ilyen jó
angoltudásra?
Szerintem az internet sokat segített.
Évek óta nézek angol nyelvű
videókat, olvaso angol nyelvű
cikkeket
stb.
A második fordulóban be kellett
mutatnod egy angol könyvet.
Melyiket mutattad és miért?
George R.R. Martin A Storm of
Swords (magyarul Kardok vihara)
című könyvét mutattam be. Ez a
Trónok
harca
könyvsorozat
harmadik kötete. A sorozat első
könyvéről szerettem volna beszélni,

de a könyvesboltban az akkor pont
nem volt, valamilyen könyvet
viszont vinni kellett. A Trónok
harca ráadásul nagy kedvencem, így
ez maradt.
A filmsorozatot biztosan többen
ismerik, mint ahányan olvasták
Martin regényeit. Neked hogy
tetszik a sorozat?
TV-sorozatot is nagyon szeretem,
mert remekül átdolgoz egy több
ezer oldalas könyvszériát egy
sikeres és izgalmas TV-műsorrá.

Néhány karakter (mint például
Oberyn Martell) még jobban is
"működik" a TV-ben, mint magában
a könyvben. Április közepén
kezdődik az 5. évad, amit már
nagyon várok, mert eddig évről-évre
egyre jobb lett a sorozat és ez
szerintem nem fog változni.

Jelenleg
olvasol
valamilyen
könyvet angolul, vagy van már
tervben?
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Jelenleg nem olvasok angol
könyvet, de a jövőben szeretném
elolvasni az Éhezők viadalát. Sokan
dicsérik, tehát nagyon rossz nem
lehet.
Szoktál még magyar könyveket
olvasni?
Szoktam még magyarul olvasni, de
csak magyar író által írt könyveket.
A magyar fordítások pedig néha
vannak olyan rosszak, mint a
magyar
szinkronhangok,
ezért
azokat
inkább
kerülöm.
Mit
ajánlasz
azoknak
a
diákoknak, akik szeretnének
eredményesen szerepelni ezen a
versenyen?
Sokat készüljenek rá és legyenek
magabiztosak. Meg ne essenek abba
a hibába, mint én, hogy egy több
mint 600 oldalas könyvet mutatnak
be.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én ⃰ tartják a
kommunizmus áldozatainak emléknapját.
Papp Klaudia versével a kommunizmus magyar áldozataira emlékezünk.

Tisztelt Modern Ember!

Elhinnéd ezt modern ember,
Hogy a félelem a legnagyobb fegyver?
Múlt századunk derekán,
Félelem uralkodott a hazán.
Vörös borított mindent és nem csak a vér,
Hiába folyt annyi „pártos honfivér”.
Uralkodott rajtunk az orosz hatalom,
S a hazafiság nem volt csak fogalom.
Még a haza szót sem merted súgni csak halkan.
Nem lehetett miénk az igaz, önálló vélemény,
S a változásra sem volt sok remény.
Az emberek bekötött szájjal éltek,
Vörös korlátja volt a létnek.
De akkor is, ott is virágot bontott a szabadság.
Mélyen dübörgött, zúgott megannyi hazafi moraja,
S mint vulkánból kitörő láva ordították „Ruszkik haza”!
Ott volt nagypapám is, a szorgos, mindig hallgató,
De ezt úgy ordította, talán még ma is hallható.
Pedig, mint már tudjuk a félelem hatalmas fegyver,
De ki-e ordítást hallotta egyszer,
Nem tűr már az béklyót, bilincset soha,
S tehet bármit a vörös gonosz mostoha.
Hisz fegyvere a félelem, csütörtököt mondott… Reménytelen!
Most már láthatod modern ember,
Hogy a félelem bár hatalmas fegyver,
De ha a magyar nagyot ordít, a rettegés is hátat fordít!

⃰1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai
hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha
nem ismétlődhetnek" Milan Kundera

6

Momentán névjegy
Figeczki Ágnes tanárnő

Mit tanít tanárnő?
Az egyetem elvégzése után azonnal
lehetőséget kaptam arra, hogy ebben
a
gimnáziumban
tanítsak.
Matematika-fizika szakos tanári
diplomát kaptam, de kezdetben
fizikát és technikát tanítottam.
Néhány évvel később pedig a
technikát az informatika váltotta fel.
Utóbbi időben „csak” matematikát
és fizikát tanítok.
Mely belső tulajdonságot tartja a
legfontosabbnak?
Erre a kérdésre adhatnék olyan
választ,
melyet
elvárnak
a
tanároktól:
őszinteség,
becsületesség, megbízhatóság stb. A
legfontosabb, hogy az ember hű
legyen önmagához, az elveihez.
Melyik
a
kedvenc
városa
tanárnőnek? Miért?
Lokálpatrióta
révén
azonnali
válaszként Nyíregyházát mondom,
de a „Kedvenc városom” listán
elsők között van még Pécs, Krakkó,
Berlin, Bécs. Igazából ezek közül a
városok közül nem tudnék csak
egyet kiválasztani. A közös
tulajdonság ezekben a városokban a
hangulat, a barátságos emberek,
élmények.
Milyen
zenét
hallgat
legszívesebben? Kik a kedvenc
előadói?
Mostanában eléggé leszűkült az
érdeklődési köröm, a leggyakrabban
hallgatott CD Halász Judittól a
Csiribiri.
Viccet félretéve, kedvencem a jazz,
de szívesen hallgatok alt-rock-ot is
(Kispál és a Borz, Kiscsillag…).
Egyébként, nem vagyok elvakult

rajongó típus, ezeken kívül is bármit
meghallgatok, ami vagy szövegben,
vagy dallamban érdekes.
Mi
tanárnő
horoszkópja?
Tanárnő szerint tükrözi ez
jellemét?
Oroszlán a horoszkópom. Vannak
olyan
jellemvonások,
melyek
találóak, de vannak olyanok is
amelyek egyáltalán nem érvényesek
rám. De az is lehet, hogy nem
ismerem magam jól. :D
Tanárnő
melyiket
kedveli
jobban? Megnézni egy lebilincselő
filmet vagy elolvasni egy érdekes
könyvet?
Miért?
Szívesebben olvasok egy érdekes
könyvet.
Sokkal
izgalmasabb
elképzelni
a
szereplőket,
a
környezetet. A könyv olvasása
során van idő arra, hogy megálljak,
esetleg
egy-egy
részt
újból
elolvassak.
Mit üzen tanárnő a 2015-ös
tanévre a diákoknak?
Mindenkinek
sikerüljön
megvalósítani az újévi fogadalmait.

Molnár Ildikó tanárnő

Mit tanít tanárnő?
- Matematikát.
Mely belső tulajdonságokat tartja
a legfontosabbnak?
- Türelem,
becsületesség,
a
dolgokhoz való pozitív hozzáállás,
mások megértése és elfogadása.
Milyen
tevékenységeket
űz
tanárnő a szabadidejében?
- Szeretek olvasni, úszni, és gyakran
játszom a két és fél éves
unokahúgommal.
Melyik
a
kedvenc
városa
tanárnőnek?
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Kettő is van. Az egyik a
szülővárosom, Nyíregyháza, mivel
ide köt sok régi barátság, amelyek
az idő múlásával egyre inkább
felértékelődnek.
A
másik
Jeruzsálem, mivel szeretem a zsidó
kultúrát, és ahol eddig ugyan még
nem jártam, de egyszer szeretnék
oda eljutni.
Tanárnő melyiket szereti jobban?
Megnézni egy lebilincselő filmet
vagy elolvasni egy érdekes
könyvet?
- Mindkettőt szeretem. Ha fáradt
vagyok, és kevés szabadidőm van a
feltöltődésre, inkább filmet nézek,
mert az könnyebben kikapcsol.
Szívesen olvasok regényeket, ami
időigényesebb, viszont szerintem
„tartalmasabb” a filmnézésnél. Sőt,
én is azoknak a táborához tartozom,
akik azt vallják, hogy ha egy film
egy könyv alapján készült, a könyv
jobb a filmnél.
Tanárnő milyen tippet adna
annak
érdekében,
hogy
a
diákoknak könnyebben menjen a
tanulás?
- Matekból nagyon fontos a
gyakorlás. Sajnos megtapasztaltam,
hogy hiába vág valakinek az esze,
ha nem foglalkozik otthon az
anyaggal, akár több jeggyel
rosszabbat is kaphat, mint amire
képes lenne. És fordítva is igaz: ha
valaki nem rendelkezik kiemelkedő
képességekkel, de szorgalmas, még
érhet el szép eredményeket. Az is
előfordul, hogy valaki érti az órai
magyarázatot, és azt hiszi, hogy az
elég. De vigyázat! Az értés és a
tudás nem ugyanaz. Ha nem történt
meg
a
begyakorlás,
a
számonkéréskor szembesülhet a
diák azzal, hogy „az órán még
értettem, de most nem tudom, hogy
kell megoldani”. Jobb egy kicsit
félni, és gyakorolni, mint megijedni,
és rossz jegyet kapni.

MOMENTÁN –
Mi történik akkor, ha a szerkesztőségi megbeszélésen kiderül, hogy a természettudományos rovat
újságíróinak az idén a Valentin- napi téma jut. Kétségbeesés? Visszautasítás? Dehogyis! Inkább
megszületik a kért cikk, azaz következzen a :

SZERELEM TUDOMÁNYOS SZEMMMEL
Svantner Julianna és Márton Fanni írása

Mi zajlik a testedben, amikor szerelmes
vagy?

Egy örök kérdés : a Hold hatással van a
szerelemre?
-A holdnaptár segítségével tisztában lehetsz
szerelmi döntéseiddel:

-A szerelem konyhájában kevert koktél a válasz
mindenre!

Kosban: szenvedélyes éjszakák, hódítás, flört
Bikában: házasságkötés, érzéki örömök
Ikrekben: ismerkedés, szórakozás
Rákban: érzelmek, gyengédség, családtervezés
Oroszlánban: viharos érzelmek, szenvedély
Szűzben: tartózkodás, óvatosság
Mérlegben: viták elsimítása, kiruccanások, flörtök
Skorpióban: féltékenykedés, konfliktusok
Nyilasban: utazások, kibékülés, társasági élet
Bakban: hűvös magatartás, távolságtartás
Vízöntőben: kedvezőtlen a döntéshozatalra
szívügyekben
Halakban: közös álmodozás, romantika, gyengédség

Hozzávalók:
Fenil-etil-amin (PEA)
Ez okozza a pirulást, a tenyérizzadást, a szaporább
szívdobogást, a vérnyomás emelkedést és a kellemes,
felfokozott kedélyállapotot.
PEA= C6H5 – CH2 – CH2 – NH2

A telihold hatása a szerelemre:
Holdtölte előtti napokban kerüljük a veszekedéseket,
mert ilyenkor ingerlékenyebbek, sértődékenyebbek,
érzékenyebbek, nyugtalanabbak vagyunk. Álmatlanságot
is okozhat.
(forrás: astronet.hu)

Oxytocin (szerelemhormon)
Kémiailag egy 9 aminosavból álló fehérje:
Csínján bánjunk vele, mert a hatással van a memóriára,
akár gátolhatja is! Ebből az anyagból születnek a
szerelmi álmok, kedvet ébreszt a testi közelséghez,
gyengédséghez.

Endorfinok (boldogsághormonok)
Az
endorfinok
tehát
fehérjemolekulák
és
boldogságérzetet okoznak. Fontos szerepük van a
mámorban,
a
kapcsolat
stabilitásában,
a
bizalomérzetben, a nyugalomban, a szerelem
kábulatában és szellemi, testi fájdalom csillapításában.
Dopamin
Központi idegrendszer egyik fontos ingerületátvivő
anyaga, amely serkentő, energizáló hatású.
(Forrás: http://chemonet.hu)
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VALENTIN NAP!!
Momenetán-tippek a szerelmesek napjára!
Papp Klaudia
Mindjárt itt a Valentin-nap és még nem tudod, mivel lepd meg párodat? Mi segítünk! Válaszd ki
párodnak a tökéletes meglepetést!

Készíts néhány kupont, amin
kedveskedő dolgok vannak,
mint pl.: masszázs kupon, vacsi
kupon… STB. Ezeket a
kuponokat pedig bármikor
beválthatja nálad. Különleges és
nagyszerű! 

Lepd meg kedvenc együttese
lemezével, vagy egy mozival!

legújabb Süss különleges muffinokat, vagy
bármilyen más süteményt. A
lényeg, hogy rejts bele kis
Utána jöhet egy gyertyafényes vacsora!
üzeneteket. Ezzel biztos leveszed
( De ez már legyen az Ő meglepetése-neked…) a lábáról. A férfiaknak is
szükségük van a kedves szerelmi
vallomásokra!

Filmek, melyeket a Valentin-nap sem mentheti meg…
avagy a legrosszabb romantikus filmek listája Béres Eszter tollából
Szép dolog is a szerelem… hát még a filmvásznon! Annyi remekmű született már rendkívülien tehetséges rendezőktől,
mi pedig könnyeinket törölgetve álmodozunk egy ilyen csodálatos szerelemről. Vagy mégsem? Mi van akkor, ha ez az
idill egy nevetséges 10 dolláros szörnyületbe torkollik? Nos, azt hiszem, akkor születik meg egy ilyen lista…

A nagyon nagy ő
Egy motivációs guru hipnotizálja a
főhőst, aki ettől kezdve csak a belső
szépséget képes meglátni a nőkben.
Így esik az, hogy beleszeret egy
közel
300
kilós
lányba.
Természetesen ez egy nagyon
nemes „ötlet” a film rendezőitől, de
szerintem inkább gagyira sikeredett,
mint meggyőzőre. A szinkron
egyenesen botrányos, úgyhogy aki
kedvet kapott a megtekintésére,
csak felirattal!

Csajozós film
Hát igen… nehéz erre a „valamire”
szavakat
találni.
Elsősorban
érdemes azt tudni, hogy az egész
film
alapból
egy
paródia.
Találhatunk benne utalást számos
népszerű filmre. A kérdés bizonyára
felmerült, hogy hogyan lehet ilyen
jó filmekből egy ilyen borzalmat
csinálni?! Aki szeretné sírva tépni a
haját, és azt kántálni, hogy,,NEM
BÍROM
TOVÁBB!!!”,
akkor
nagyon melegen ajánlom ezt a
csodát. ;)

High
School
Musical
Szerelmes hangjegyek (ez meg
hogy?!)Remélem, senki nem akar
megfojtani ezek után, de azt kell,
hogy mondjam ezekre a Disney
Channel-es hülyeségekre, hogy
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fertőzőek.

Amikor 2006-ben
megjelent, mindenkinek ilyen
HSM cuccai voltak. Egyszer
kénytelen
voltam
megnézni
fiatalabb unokatesóm nyomására, de
mondhatom, azóta sem hevertem ki.
A legszörnyűbb pedig az egészben
az, hogy ennek a „remekműnek”
FOLYTATÁSAI is születtek. (Most
jöhet az ima).

Az első csóktól a vámpírszerelemig - álompárok a filmvásznon
A szerelem a film születésétől egyik fő témája az amerikai álomgyárnak. Győri Izabella
tanárnővel a filmtörténelem leghíresebb szerelmespárjairól beszélgettünk
Lássuk, kik is voltak a hollywoodi film Rómeói és Júliái az elmúlt száz évben!
Milyen filmekben jelenik meg a
szerelem a népszerű hollywood-i
filmekben?
Két kifejezetten a szerelmi témával
foglakozó műfajt kell megemlíteni:
a melodrámát és a romantikus
komédiát.
Az
előbbiben
emberfeletti akadályokat kell(ene)
leküzdeni
a
szerelmeseknek:
háborúkat, halálos betegségeket,
pusztító
katasztrófákat.
A
romantikus vígjátékokban viszont
az élet hétköznapi nehézségeit
nagyítják fel, túlozzák el az alkotók.
Kik voltak a filmvászon
leghíresebb szerelmes párjai?

Minden kornak megvolt a maga
álompárja. A 30-as években az
Elfújta a szél szerelmespárja
Scarlett O’Hara és Rhet Buttler
jelenítette meg a szenvedélyt.
Egészen más típus volt a 40-es évek
álompárja: Ilse és Rick azaz a
„gyűrött arcú amerikai”, Humphrey
Bogart és a hűvös svéd szépség,
Ingrid Bergman.

Ők voltak a Casablanca című film
boldogtalan szerelmespárja, akiket a

második világháború szakított el
egymástól.
Egyik pár sem éppen tinédzser
korú.
Nem bizony, merthogy a nagy
filmek ekkor még a felnőtt
közönségnek készültek. A70-es
évektől
azután
minden
megváltozott:
az
amerikai
középosztály
kiköltözött
a
kertvárosokba,
elterjedt
a
televíziózás, így a mozi egyre
inkább
a
fiatalok
kedvenc
szórakozása lett.
A hetvenes évektől tehát az
álompárok is tizen- és huszonéves
fiatalok lettek.

A Love Story hősei például
huszonévesek, őket egy halálos
betegség választotta el egymástól a
70-es
évek
legnépszerűbb
melodrámájában. A 80-as években
pedig a Dirty Dancing kamaszlánya
17 évesen kereste a szerelmet abban
a filmben, melynek hatására
mindenki mambózni akart.

A 90-es évekbe pedig berobbant ,
pontosabban behajózott a mozikba
Rose és Jack, a „legek filmjében”: a
Titanicban.

Van-e hasonló legendás mozis
álompár ma?
Az új évezred első nagy ikonikus
párjává Bella és Edward vált.
A jól kiválasztott főszereplőkön
keresztül az ügyes marketingfogásokon át az új érzékenységérzelmesség megjelenéséig több
összetevője lehet az Alkonyat
népszerűségének. A legfontosabb
mégis az, hogy ebben a műben
vámpírokkal,
vagy
anélkül
mégiscsak az örök kamasz-kérdések
fogalmazódnak újjá : testi-lelki
szerelemről, kötődésről és hűségről,
az érzések zűrzavaráról.

S
mindenekelőtt
önmagunk
kereséséről. Hiszen ne felejtsük el,
hogy már a Rómeó és Júliában is
elhangzott
a
kamasz
identitáskeresés legtöbbet idézett
mondata: „Rómeó, miért vagy te
Rómeó ?”

Momentán-sport: az Afrika Kupa
Kenéz Ádám
Mi is az az esemény, ami nem sok sportkedvelőnek kelti fel érdeklődését, pedig a világ második
legnagyobb kontinensének meghatározó világeseménye? Ez az Afrika kupa, amely több szempontból
is érdekes, és melyből kiderül, hogy figyelemfelkeltő, dolgokat rejt magába a "fekete" kontinens.
Ezeknek az érdekességeknek járt utána a Momentán sportrovata.
A torna története
Az Afrika kupát először 1957-ben Szudánban rendezték
meg, ahol csak 3 csapat vehetett részt, ugyanis a Délafrikai Köztársaságot az Apartheid* miatt kizárták. A
csapatok száma egyre nőtt, így később már selejtezőkre
került sor, hiszen ki kellett valahogy választani ki az a
legjobb 16 csapat amely részt vehet a tornán. 1961-ben
és 1967-ben politikai okok miatt nem sikerült
megrendezni, ennek következtében 1968-től csak páros
évente mérhették össze erejüket a csapatok. 2010. május
16-án az Afrikai Labdarúgó-szövetség úgy döntött, hogy
2013-tól a páratlan években rendezik az afrikai
nemzetek kupáját. A kupa ma is a jól ismert menetrend
szerint működik: a 16 csapatot 4 4-es csoportba osztják,
és a győzelemért 3, a döntetlenért 1, a vereségért
értelemszerűen nem járt pont.
Apartheid*:Az országban az élet minden területén –
gazdaságban, politikában, kultúrában – az apartheid,
azaz a faji megkülönböztetés érvényesült. Minden terület
a fehérek kezében összpontosult.

A nagy győztesek
Az eddig megrendezett 29 tornából a legtöbbet
Egyiptom nyerte szám szerint hetet, de Kamerun és
Ghána válogatottja is négy győzelemmel büszkélkedhet,
őket követi a sorban Nigéria és a többiek. A címvédő
jelenleg Nigéria, hiszen két évvel ezelőtt ők nyerték meg
Afrika legrangosabb trófeáját. Ami a legnagyobb
meglepetés, hogy a két évvel ezelőtti címvédő, idén

nincs kint az Afrika kupán, tehát a trón üres.

A futball nagyon népszerű Afrikában is
Az idei kupa
Érdekessége a kupának, hogy idén majdnem elmaradt ez
a versenysorozat, hiszen a rendezés jogát Marokkó kapta
meg, de 2014 novemberében a Nyugat-afrikai ebolajárvány miatt kénytelen volt lemondani a rendezésről,
ennek következtében Egyenlítői-Guinea kapta meg
ennek a jogát. Több helyszínen játsszák a
csoportmeccseket: Bataban, Malamboban, Mongomoban
és Ebebiyínben. A döntő helyszíne Bata lesz, mert a
stadion férőhelye itt a legnagyobb, és a város az
tengerparti fekvése miatt, sok nézőt vonz .

Így ünnepelte a Kongói DK az elődöntőbe jutást az idei
tornán
Lapzártáig még nem derült ki, hogy ki nyeri az idei
kupát, de az már biztos, hogy Ayew, Yaya Toure és
Seydu Doumbia játékát még sokáig emlegetjük…

Képek és emlékek- Végvári tanár úr albumából
Végvári Ferenc tanár úr a Magyar Diáksport Szövetség kitüntetését vehette át január 20-án, a Magyar Tudományos
Akadémián rendezett ünnepélyen. A Momentán megkereste tanár urat, gratuláltunk a kitüntetéshez, és arra kértük,
hogy lepje meg az újság olvasóit néhány fotóval, melyek hosszú tanári pályája során készültek, hiszen mindannyiunk
számára érdekesek lehet egy kis vasváris múltidézés.

Főiskolásként egy ügyességi
versenyen.

Tanár úr pályája kezdetén évekig foglalkozott a tornász lányokkal
is. A vasváris csapat az országos bajnokságon negyedik helyezést ért el.

A legendás vasváris tanári
kosárlabda csapat.
Tagjai: Balázs István, Molnár
Csaba, Végvári Ferenc, Sziklai
György és Szalka Géza tanár urak
voltak.

Egykép a közelmúltból: az iskola atlétái a lengyelországi középiskolai világjátékokon képviselték hazánkat. Tanár
úr mögött Szikszai Róbert ifjúsági Európa bajnok diszkoszvető.
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Momentán rázós téma
Baráti körök vagy másokat kirekesztő csoportok? Klikkek az osztályban.
Béres Eszter írása
számíthatsz. Nem utolsó sorban, ez a folyamat
hozzájárul ahhoz is, hogy átfogóbb képet kapj a
különböző emberi típusokról, hogy toleranciát és
felelősséget tanulj mások iránt.
Ám sajnos a klikkesedés korántsem ilyen egyszerű. A
klikkeket sokszor már nem is a közös érdeklődés tartja
össze, hanem a népszerűség iránti vágy. Gyakran van a
klikkeknek vezetőjük, egy ,,nagyfőnökük”, s a tagoknak
meg kell felelni az ő elvárásainak, még akkor is, ha ez
valójában ellenkezik egyes személyek igazságérzetével,
erkölcsével.

Minden kezdet nehéz…
Ezt minden egyes alkalommal saját bőrünkön
tapasztalhatjuk, mikor valami új dologba csöppenünk.
Emlékszem az első napomra a gimiben, mikor alig
ismertem pár embert az osztályból. Két hétbe sem telt, s
úgy tűnt, mintha együtt nőttünk volna fel. Mindenki
kezdte felfedezni a saját baráti körét, aminek kezdetben
nagyon örültem:,,Nincs is ennél természetesebb.” –
gondoltam. Aztán teltek a hónapok, s kicsit úgy tűnt,
mintha mindenki leragadt volna biztonságos kis
csoportjában. De miért van ez? Talán nem merünk
nyitni más emberek felé? Vagy egyszerűen csak nem
érdekel minket a másik? Nem hinném. Nem tudtam
nem észrevenni azt a tényt, mikor valamilyen programra
együtt kellett volna, hogy készüljünk, egy osztályként,
valahogy sosem sikerült. Egyre inkább az a kérdés
forgott az agyamban, hogy – Akkor ez most mi?
Klikkesedünk? Ez a szó számomra sosem bírt pozitív
jelentéssel.
Először is érdemes tudni, mi a különbség a klikkek és
a baráti körök között.
A baráti csoportok kialakulása nagyon is jó és hasznos
dolog.

Ezek a közösségek hajlamosak a kiközösítésre, a
gonoszkodásra. Kipécézhetnek maguknak olyan
embereket, akik valamilyen módon kilógnak egy
társaságból. Szerencsére ilyen extrém esetet még nem
láttam, se a mostani, se a régi osztályomban. Egyesek
szerint még mindig jobb egy adott klikkhez tartozni,
minthogy magányosan tengessük napjainkat. Miért lehet
ez? Ennyire félnénk a kirekesztéstől? Bárhogy is legyen,
én csak azt tudom mondani, hogy ne féljünk elmondani
saját, kialakult véleményünket egy adott témáról,
vállaljuk fel és bízzunk önmagunkban!
Gebri Márta tanárnő már sok osztályt
irányított,
nevelt
osztályfőnökként.
Kíváncsiak voltunk, ő hogy látja ezt a témát.
Feltettük
hát
neki
kérdéseinket
a
klikkesedésről.

Jó érzés, hogy tudod, van hova tartozz, van, ami
összeköt titeket, van kivel megbeszélni az ügyes-bajos
dolgaidat, mindig van közös témátok, és tudod,
bármilyen hülyeséget is elkövetsz, rájuk mindig
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törit és angolt is tanítok nekik. Mit lehet tenni, hogyan
lehet kezelni? Először is sokat kell beszélgetni a
gyerekekkel, már amennyire van erre lehetőség, és
persze ők is akarnak beszélgetni. Volt már több nyelvi
osztályom is, ezekben szinte adja magát, hogy az
angolosok és a németesek között alakulhat ki
klikkesedés. Másik lehetőség, hogy a városiak és a
vidékiek alkotnak egy-egy, vagy több-több csoportot az
osztályon belül.

A klikkesedésről sokan azt írják, hogy normális
csoportfolyamat. Mégis tudjuk, hogy megnehezítheti
egy osztály életét, ha több ,,akaratos” csoportra esik
szét.
-Természetesnek tartom, hogyha egy osztályban kisebbnagyobb csoportok, ,,klikkek” alakulnak, hiszen mint
bárhol másutt, egy osztályban sem kedvelhet egyformán
mindenki mindenkit.
Mit gondol Tanárnő a klikkesedésről? Negatív
jelenség-e, vagy egyáltalán mikor válik negatívvá egy
klikk az osztályban?
-Negatívvá akkor válhat a jelenség, ha a klikkek
bármilyen formában bántják egymást. Persze nem
tettlegességre
gondolok.
Szavakkal,
negatív
viselkedéssel talán még nagyobb kellemetlenséget lehet
okozni, mint mondjuk egy pofonnal.
Tanárnő szerint változott-e az évek során a
klikkesedés jellege az osztályokban?
Klikkek régóta vannak és talán mindig is voltak, van
ahol sokkal inkább érzékelhetően válnak szét csoportok,
van ahol kevésbé.
Tanárnő már minden osztálytípusnak volt
osztályfőnöke. Hol jellemző inkább ez a folyamat?
Valóban volt már mindenféle típusú osztályom. Azt
hiszem, talán legkevésbé ez a tesis osztályokban
figyelhető meg, hisz a sport egyfajta összetartó erő
ezekben a csapatokban. Van persze itt is egy egészséges
rivalizálás a különböző sportágak képviselői között,
mégis úgy gondolom, hogy ezek az osztályok nagyon
összetartóak tudnak lenni, legalábbis én ezt tapasztaltam
az eddigi két tesis osztályomban.

Tanárnő vasváris diákokkal egy londoni kiránduláson
Jó lehetőség a probléma kezelésére, ha minél több olyan
programot, kirándulást tudunk összehozni, ahol az egész
csapat (osztály) részt vesz, hiszen ilyenkor nem
tananyagról, iskoláról, hanem róluk, az emberekről van
szó.
Nekem ez a mostani hetedik osztályom, szerintem remek
jó kis csapat, mint az előző hat is volt, persze mindegyik
másképpen. A ,,jelenség” itt is jelent van, de én azt
hiszem, csak kicsiben, és kezelhetően. Nemsokára jön az
utolsó év, amikor – tapasztalatból mondom – sok olyan
esemény történik, ahol az egész osztály együtt vesz
részt, és ez még jobban összekovácsolja őket,
közösséggé válnak, és a négy év végére elfelejtik, hogy
voltak esetleg klikkek, vagy ha voltak is, azok akkor
talán már nem is klikkek, hanem ,,baráti társaságok”.
Tanárnő milyen,,rázós” kérdésről, témáról szeretne
olvasni a következő számban?
Hogy ,,rázós”-e a kérdés, nem tudom, de szívesen
olvasnék arról, hogy mit válaszolna néhány diákunk arra
a kérdésre, hogy: Hogyan reformálnám meg a magyar
oktatást, ha én lennék a miniszter? ( Nem arra
gondolok, hogy 10 perces óra, 30 perces szünet, hanem
például hogy milyen tárgyakat kellene (még) tanulniuk,
amire a későbbiekben a gyakorlati élet során szükségük
lehet, vagy ha nem is tantárgyakat, milyen témákat
kellene többet érinteni, megbeszélni.) 

Gebri tanárnőt tavaly városi kitüntetést vehetett át
nevelő-oktató munkájáért
Osztályfőnökként mit lehet tenni a klikkesedés ellen?
Ha van egy osztályban klikkesedés, azt egy osztályfőnök
veszi észre a leghamarabb. Mondom én ezt azért is, mert
általában sok órám van hetente az osztályaimmal, hisz
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Visszapillantó …a 2014-es évre
Minden év kezdetén szeretünk visszapillantani az előzőre. Sorra vesszük az elmúlt 365
LEG-jeit. Lássunk egy filmes-zenés- sportos Momentán-listát!
Kenéz Ádám:
2014 legszebb gólja
Miután
a
legszebb
gólok
leírhatatlanok, nézzétek meg őket
itt:
https://www.youtube.com/watch?v=
Pb-TM9gb0mo Hozzáfűznivalóm
pedig ennyi: 24, 16, 9, 4 !
Papp Klaudia:
Te meddig bírod? – Az év
legszörnyűbb dala
Daniel MCloyd, az az Ice JJ Fish
„On the floor” című száma elnyerte
nálam a 2014-es év legszörnyűbb
dal díját. Ember legyen a talpán, aki
végig tudja hallgatni.  Én 1 percig
sem bírtam. Még is bármilyen rossz
1 hét alatt több, mint 4 millióan
nézték meg, és még rajongó tábora
is van! Keress te is rá! Ilyet még tuti
nem hallottál.

Béres Eszter:
2014 legjobb filmje
Csillagok között – de szó szerint!
Őszintén szólva, mikor a moziban
láttam a bemutatóját, nem nyűgözött
le az a pár perces összeállítás a
filmről… azt gondoltam, hogy na,
ez is egy újabb sci-fi egy szuper
főszereplővel,
Matthew
McConaughey-el. Ám mikor a
bátyám
unszolására
mégis
megnéztem, legalább 2 napig nem
tértem magamhoz az ámulattól.

Nem hiába, az egyik legnagyobb
filmes oldalon a Top 250 film
között a 19. helyet birtokolja.
Béres Eszter:
2014 legjobb albuma Foo
Fighters: Sonic Highways
Azt hittem, hogy az ’öreg
motorosok’ már nem tudnak semmi
újat mutatni ennyi kifogástalan
album után, ám mégis! Úgy
gondolom, a daloknak önálló
személyiségük van, hiszen minden
számot
különböző
amerikai
városban vettek fel. Aki eddig
szerette a bandát, most sem fog
rájuk másképp tekinteni.

Márton Fanni :
2014 sporteseménye
Nekem egyértelműen a futball
világbajnokság, de több millió
rajongó is eképp érez, főleg aki a
németeknek szurkolt. A győztes
csapat legizgalmasabb harcait az
elődöntőben, majd a döntőben vívta.
A brazilok elleni meccsen teljesen
bevették a kaput. Mi más bizonyítja,
ha nem a 7 góljuk? De mégiscsak az
argentinok elleni összecsapás volt a
bajnokság fénypontja. A 100.perc
után már minden rajongó csak a
mindent eldöntő gólért könyörgött.
A személyes kedvencem, Mario
Götze a 113.percben büszkén
teljesítette kérésünket, s ezzel

győzelemre
vezette
csapatát.
Németország vilàgbajnok lett!!!

Svantner Julianna:
2014 YouTube sztárja
Katy Perry Dark Horse című
dalának klipje elnyerte a tetszésem.
Nem csak én voltam vele így,
hanem számos magyar és külföldi
zenehallgató is. Nem csoda, hisz a
videót már több mint 715 millió
alkalommal töltötték le. Pörgős,
vidám és valósághűen ábrázolja az
egyiptomi kultúra sokszínűségét,
gazdagságát. Mind a díszlet és a
jelmez tervezője profi munkát
végzett. A zenei hatás is önmagáért
beszél. Ezzel Katy Perry lett a 2014es YouTube sztár.

Utózöngék
Az idei alapítványi bál Valentin-napi
meglepetésekkel várja a vendégeket.
A bálról következő számunkban
olvashattok, addig is lássuk, hogyan
ihlette meg a téma rajz órán a
vasvárisokat…
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