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Interjú Kovács Ágnes igazgatónővel
Új tanév kezdődött a vasváriban. Igazgatónőt az elmúlt év eredményeiről, és az új
feladatokról is kérdeztük.
kampányszerű tanulást várjuk el, azt, hogy tűzzenek
maguk elé pontos, megvalósítható célokat, és
küzdjenek azok eléréséért. Csak együtt érhetjük el azt,
hogy tovább emelkedjen az iskola tanulmányi átlaga.
Büszkék lehetünk arra, hogy ez az átlag tavaly is nőtt,
sőt az érettségi vizsgaeredmények miatt sem kell
szégyenkeznünk. Bár, véleményem szerint, a
matematika tantárgy eredményei erős javításra
szorulnak.

Hogyan jellemezné igazgatónő a tanévkezdést?
Talán a zökkenőmentes szó lenne erre a legjobb. Azért
pedig , hogy ezt kijelenthessük nagyon komoly
háttérmunka folyt a nyári szünetben. A vakáció csak a
diákok számára gondtalana pihenés, nekünk elő kellett
készíteni az új tanévet.
181 kilencedikes kezdte meg tanulmányait
szeptemberben, és új, speciális tantervű osztály is
indult az idén, ezzel bővült a gimnázium kínálata. Az
A osztályban magyar orientációjú csoportot
indítottunk. Nyolc új tanár kollégával is bővült a
gimnázium tanári kara.

Fontos az is, hogy milyen hangulatban és milyen
környezetben telnek a mindennapok. A jó hangulatról
a hagyományos vasváris diák programok biztosan
gondoskodnak majd. A rendezett, tiszta környezetért is
tenni kell a diákoknak, hiszen a nyáron több teremben
is volt festés, felújítás.

De a jövő évre is tartogatunk meglepetést: a nyílt
napon jelentettük be, hogy jövőre már emelt óraszámú
spanyol nyelvi orientációjú csoport is indul a
gimnáziumban.

Mik voltak az eltelt két hónap fontos eseményei?
Sok vasváris programon vagyunk túl. Az idén is jól
sikerült a nyílt nap, amikor 736 érdeklődőt
regisztráltunk. Emlékezetes rendezvény volt az a
jubileumi sporttalálkozó, amellyel a 40 éves
testnevelés tagozatot ünnepeltük. Nagyon szép,
ünnepélyes és elegáns esemény volt idén is a
szalagavató. Minden végzős osztálynak gratulálunk a
színvonalas produkciókhoz!

Melyek az idei tanév fő céljai?
Ezek évről-évre ugyanazok: ami feladatunk, hogy
biztosítsuk a diákoknak a felkészítést a közép és emelt
szintű érettségi vizsgára és a nyelvvizsgára. A
ponthatárok
folyamatosan
emelkednek,
a
11.évfolyamosok ráadásul már megújult vizsgát
tesznek majd, ami, elárulom, nem lett könnyebb, mint
az eddigi. A diákoktól éppen ezért a folyamatos, nem

A jubileumi sporttalálkozó egy pillanata. Viraszkó
tanárnő talk show keretében kérdezte a múltról a
tagozat ötletgazdáit és megszervezőit: Orendi Mihály
egykori sport főosztályvezetőt és Szalka Géza tanár
urat.
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Momentán névjegy, avagy bemutatjuk új tanárainkat
BAKSA ÁDÁM

Van-e kedvenc filmes vagy
irodalmi karaktere?
X-Men-ből a Farkas.

SZABÓ ENDRE

Van e kedvenc sportja vagy
sportol e tanár úr?
Nézek a víváson kívül mindent.
pl.: síugrás, Forma 1, atlétika.
Sportoltam is: fociztam,
teniszeztem és sakkoztam.
Milyen közmondás illik tanár
úrra?
Jó pap is holtig tanul.
Van-e kedvenc filmes vagy
irodalmi karaktere tanár
úrnak?
Kedvenc filmem a Hair.

Hány éve és milyen tárgyakat
tanít tanár úr ?
4 éve, testnevelést.
Mi motiválta a tanári pályára?
Inkább:ki. Végvári tanár úr, ő
tanított a gimnáziumban.
Mi a kedvenc szabadidős
tevékenysége?
Kosárlabda, foci meccs nézése,
kondizás.

Hány éve és milyen tárgyakat
tanít tanár úr?
36 éve, matematikát és fizikát.
Mi motiválta a tanári pályára?
Diákként, kívülről nézve tetszett.
Életem végéig ( vagy nyugdíjig)
fiatalokkal foglalkozhatok.

Van e kedvenc sportja vagy
sportol e tanár úr?
18 éve a kosárlabdaMilyen közmondás illik tanár
úrra?
Minden út Rómába vezet!

Mi a kedvenc szabadidős
tevékenysége?

A túrázás és a tenisz

3

Időnként rákattanok egy-egy
íróra és az ő könyveit olvasom
pl.: Victor Hugo, Robert Merle,
Dan Brown
Milyen tanácsot adna a
diákoknak, hogy sikerrel
tanulják a fizikát/matekot?
Keressék az értelmet, de ne
higgyék el feltétel nélkül a
dolgokat.

Visszapillantó: az elmúlt tanév végén történt…
Büszkék vagyunk
kitüntetett tanárainkra és

helyezést
ért
el.
Felkészítő
tanáruk: Mikó Gyöngyi.

diákjainkra!
Szalka Géza iskolánk egykori
testnevelő tanára „ A magyar
utánpótlásért” díjat kapott.
Tehetséggondozó munkájáért az
Oktatási
Hivatal
Nyíregyházi
Pedagógiai
Oktatási
Központ
Zámboriné Laskai Ildikó tanárnőt
és Végvári Ferenc tanár urat
elismerő oklevélben részesítette.
Atardolu Cantürk Marcell, Poór
Ádám és Sajtos Patrik tanulók
természettudományos
versenyeredményeik elismeréseként
emléklapot kaptak.
,,Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa"
,,Margócsy
Emil-díj"-ban
részesült: Szűcs Csabáné tanárnő,
a
Nyíregyházi
Vasvári
Pál
Gimnázium igazgatóhelyettese.

Vetélkedtünk is!
A Költészet
Napja alkalmából
hirdetett szavalóversenyt a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár. Incze Ákos első, Varga
Virág Szonja ( képünkön) ötödik

Németül Iserlohn-ról
A Honvédelmi Minisztérium, a
Nagy
Háború
Kutatásáért
Alapítvány és az Eszterházy Károly
Főiskola
országos
történelmi
vetélkedőt hirdetett.
Gimnáziumunk csapata izgalmas
versenyben, tudását és kreativitását
egyaránt felhasználva a képzeletbeli
dobogó
harmadik
helyére
léphetett. A csapat tagjai Papp
Klaudia és Fehér Alex voltak.
(képünkön)
Felkészítő
tanáruk: Győri
Izabella

A Fény Nemzetközi Éve kapcsán
az MTA Debreceni Akadémiai
Bizottsága pályázatot írt ki HajdúBihar, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
középiskolásai
számára.
A
Nyíregyházi
Vasvári
Pál
Gimnázium csapata : Atardolu
Cantürk Marcell, Poór Ádám és
Sajtos Patrik pályamunkájukkal
második helyezést értek el.
Felkészítő tanáruk: Zámboriné
Laskai Ildikó.
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A
városnapi
rendezvényekhez
kapcsolódva rendeztek a VMKKban német nyelven vetélkedőt. A
közös téma a megyeszékhely
testvérvárosa Iserlohn volt. A
gimnázium csapatát Holló Zsuzsa
tanárnő készítette fel a versenyre,
míg László Szilvia tanárnő a
zsűriben értékelte a diákokat.

Ők tudtak a legtöbbet az USAról!
Vislovszki Eszter, Géczi Fábián és
Fodor Zsófia megnyerték a Krúdy
Gyula Gimnáziumban rendezett
vetélkedőt az Amerika Napon.
Felkészítő tanáruk: Gulyás Anita

.

Vasvárisok a nagyvilágban
Az ókori olimpiák nyomában
Különleges élményekben volt része
a
Nyíregyházi
Vasvári
Pál
Gimnázium nyolc tanulójának és
három tanárának május első
napjaiban.
Magyarország
képviseletében
Görögországban
vettek részt a Nemzetközi Diáksport
Szövetség
által
másodízben
megrendezett Sport- és Kulturális
Világjátékokon.

Vasváris történelemtanár az
Isonzó Expresszen
Felkészítő
tanári
munkája
elismeréseként a Nagy Háború
Kutatásáért Közalapítvány meghívta
iskolánk történelemtanárát, Győri
Izabella tanárnőt , hogy vegyen
részt az Isonzó emlékúton. A
különleges
utazás
során
a
résztvevők
bejárták
az
első
világháború
olasz
frontjának
helyszíneit, és megemlékeztek az ott
harcoló magyar hősökről.

munkájával
emlékérmet.

érdemelte

ki

az

Elismerésben
részesültek
a
Momentán ballagó sportszerkesztői
is:
Kenéz Ádám ( képünkön) és
Mészáros Marcell munkáját az
ünnepélyen
Kovács
Ágnes
igazgatónő méltatta.

Városi ünnepségen
Nemzetközi Ifjúsági Találkozó
Gorlice,
Lengyelország 2015. április 29május 3.

Búcsúztak a végzősök

Róka Teodóra és Túri Cintia
tanulók és Gulyás Anita tanárnő
képviselte Nyíregyházát azon a
nemzetközi ifjúsági találkozón
Lengyelországban, amit az I.
világháború egyik legnagyobb
ütközetének, a gorlicei áttörésnek a
100. évfordulójára rendeztek.

Elbúcsúztattuk a gimnázium öt
végzős osztályát.
A hagyományoknak megfelelően
az ünnepélyen adták át a vasvári Pál
Gimnáziumért emlékérmeket. A
díjat a pedagógusok közül Gulyás
Anita
tanárnő,
a
diákok
közül Fogarasi Eszter vehette át..

A színjátszókör a nemzeti
összetartozás napján, június 4-én
adta elő ünnepi műsorát. A
műsorban az iskola énekkara is
szerepelt. Felkészítő tanárok:
Mikó Gyöngyi és Borosné
Puskás Bernadett

„Nyelvtagozatos
diákokként
a
gyakorlatban is megtapasztalhattuk
azt, hogy mennyire fontos beszélni
legalább egy idegen nyelven. Angolul
bárkivel tudtunk kommunikálni, legyen
az cseh, szlovák, belga, német vagy
lengyel.”-emlékeztek a diákok az
élményekre.

Fogarasi Eszter kitűnő tanulmányi
eredményével,
versenyeredményeivel
és
a
diákönkormányzatban
végzett
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Gyűlnek az elismerő szavak a
színjátszók
emlékkönyvébe.

Kilencedikesek a suliról
Czimer Fanni és Gál Eszter
A verébtábor
A verébtábor szeptember 5-6-án került megrendezésre.
A Nyíregyházi Vasútállomáson gyülekeztek a verebek.
A táborban rengeteg program várt ránk, például a
felsősök felmérték a kilencedikesek strapabírását (mint
például a fekvőtámaszt, futást, pókjárást és eközben a
Vasvári indulóját kellett énekelniük), csapatok
versenyeztek egymással. Lazításképp következett egy
tiszai hajókázás. Rögtönzött színházi előadás részese
isi lehettünk, de volt zenés ismerkedési est is. Ez alatt a
két nap alatt kialakultak barátságok, és az osztályok is
összehangolódtak.

idegennél, rizsszem számolás, mumifikálás stb.
Végezetül az eskütétel az aulában.
Az idén a 9.A osztály nyerte a délelőtti jelmezes
feladatot, a délutáni versenyben pedig a 9.D osztály
bizonyult a legjobbnak.
Minden veréb csiripelve távozott az iskolából.

Verébavató
A verébavató szeptember 18-án került megrendezésre.
Kötelező viselet volt a bohóc-öltözet:
csíkos
térdzokni, rövid vagy térdnadrág, rendhagyó hajviselet,
és táska helyett krumpliszsák. A sminkről a nagyok
gondoskodtak. A felsősök rendszeresen járták az
órákat, és ellenőrizték az újdonsült verebek sminkjeit.
A B épület titkai
Feltettünk pár kérdést a most kezdő diákoknak a B
épülettel kapcsolatban. Köszönjük a válaszokat a 9.c
osztály tanulóinak!
Szerinted jó az, hogy külön vannak a felsőbb évesek
az elsősöktől?
- Szerintem jó, jobban meg tudjuk ismerni egymást az
évfolyamról.
- Egyenletesebben „oszlanak el” a diákok.
- Megvan az előnye, meg a hátránya is. Előnye például
az, hogy a hangoskodással nem zavarjuk őket, és
esetlegesen a rosszabb indulatúak nem terrorizálják az
alsósokat, hátránya viszont, hogy így körülbelül csak a
saját évfolyamunkról ismerünk tanulókat.
- Nekem egy kicsit olyan a B épület, mintha a mi kis
„verébfészkünk” lenne. Bár így is bejönnek hozzánk a
felsősök, de ez rendben van, legtöbbjükkel jó
kapcsolata van az osztályunknak.

Tanítás után minden osztály előadta a kis produkcióját.
Az előadások után kezdődött az osztályok közti
versengés: zsíros kenyérárulás, rántotta készítés egy

Miért rossz, hogy az A és B épület külön van?
- Állandóan át kell rohangászni A-ból B-be, B-ből Aba,
valamint
fűtés
szempontjából
sem
a
legmegfelelőbb
a
B
épület.

Momentán-pszicho: a kreativitásról
A művészi tehetséggel rendelkező embereket kreatívnak nevezzük. Akkor csak az
alkotó emberek a kreatívak? Vagy a kreativitás tágabb fogalom? Egyáltalán lehet-e
fejleszteni a kreativitást?
A Momentán utánajárt a témának…
A
pszichológusok
szerint
a
kreativitás azt a képességet jelenti,
mellyel új és eredeti dolgokat
tudunk létrehozni vagy akár
meglévő elemeket tudunk újszerűen
összekapcsolni. A kreativitás rögtön
kétféle
lehet
az
egyik
a
mindennapok kreativitása. Az
ilyen embereknek van fantáziája,
kíváncsiak, gyakran egyedi a
gondolkodásuk, ízlésük.
A másik típusa a kreativitásnak az a
kivételes zsenialitás, amely meg
tud
újítani
tudományvagy
művészeti területeket. Ezzel a típusú
kreativitással a nagy alkotók
rendelkeznek.

Fontos a nyitott, mégis fókuszált
figyelem, amihez viszont szükség
van
a
pihenésre
(is)!
Csíkszentmihályi szerint alakítsuk
át a minket körülvevő teret, és
igyekezzünk többet végezni abból,
amit szeretünk!

Csíkszentmihályi Mihály szerint a
kreatív
személyiségeknek
ellentétes tulajdonságai vannak:
Például sok energiájuk van,
tevékenyek, de tudnak lazítani is,egyszerre okosak és naívak,
egyszerre szerények és büszkék is, s
egyszerre hordoznak magukban
introvertált
és
extrovertált
dimenziókat is.

Kreatív energiáinkat használni is
tudni kell. Ehhez elengedhetetlen,
hogy a problémákat a lehető legtöbb
nézőpontból
vizsgáljuk
meg.
Igyekezzünk mindig sok ötlettel
előállni még akkor is, ha a azok
valószerűtlennek tűnnek.

Az ismert magyar származású
pszichológus tanácsokat is ad
ahhoz,
hogyan
tudjuk
kreativitásunkat fejleszteni.
Szerinte a kreatív energiát
kíváncsiságunk és érdeklődésünk
művelésével szerezhetjük meg.
Egy kivételesen kreatív elme: Nikola
Tesla. (1856-1943)
A szerb származású fizikus 146
találmányt szabadalmaztatott. Ő
fedezte fel többek között a rádiót, de
az első hangszórót is. Róla nevezték
el a mágneses indukció SImértékegységét. A fiatal mérnököt
Puskás Tivadar támogatta karrierje
kezdetén.

Ennek érdekében próbáljunk meg
minden nap meglepődni valamin!
Próbáljunk
meg
mindennap
legalább egy embert meglepni!
Ha
valami
érdeklődésünket,
utána!

felkeltette
az
akkor járjunk

Mindennap ébredjünk egy olyan
konkrét
céllal,
amire
nagy
várakozással tekintünk!
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Csíkszentmihályi Mihály(1938- ) az
ún. pozitív pszichológia leghíresebb
képviselője.
Műveiben pontosan leírta a flowélményt.
A flow olyan állapotot
jelent, amikor az ember teljesen
elmélyül abban a tevékenységben,
amit csinál. Ilyenkor megszűnik az
idő, a világ. Akik gyakran átélik ezt
az élményt, azok boldogabbnak

érzik magukat. Szerinte az
oktatásban is arra kellene
törekedni, hogy a diákok gyakran
éljenek át ilyen élményeket.

Momentán életmód, avagy enni vagy nem enni barátainkból….
Vegetáriánus, Vegán, Predán, és még sorolhatnám. Talán önmagukban nem jelentenek semmit ezek a
szavak, ám mióta világ a világ, az emberek különböznek egymástól, s ebből a különféle étkezési típusok,
életmódok sem maradhatnak ki.

Béres Eszter írása
Talán a két kezem is kevés lenne
arra, hogy megszámoljam, hányszor
hallottam azt a mondatot, hogy
,,Ezek a Vegák hülyék…”, csak
azért, mert nem fogyasztanak húst.
Egyesek talán még egyfajta
szektával is azonosítják ezt az egyre
növekvő számú csoportot. Ahhoz,
hogy megértsük, hogy gyökerezik
az életmód alapja, szót kell
emelnünk
a
kegyetlenségről,
amelyet
minden
egyes
nap
elkövetnek védtelen, kiszolgáltatott
állatok ellen, s legtöbben erről mit
sem tudtok.

Az sosem volt titok, hogy
állatkísérletek léteznek. Ám az
ember
mára
már
úgy
elkényelmesedett, hogy tudomást
sem véve a kínzásokról, megvesz
minden olyan terméket, amit az
arcába
nyomnak, s
megkap
viszonylag olcsó áron. Azokat az
állatok, akiket rákényszerítenek
ezekre a tesztekre, megcsonkítják.
Mindenki imádja a házi kedvencét,
a kutyusát, a cicáját, ám azzal, hogy
megveszitek ezen cégek termékeit,
támogatjátok a további kínzásokat.
Ahhoz, hogy ki tudjátok kerülni
ezeket, hoztam nektek néhány olyan

márkát,
amikhez
hozzáférhettek:

könnyen

A Rossmann (Isana, Alouette,
Altapharma, Alterra, ...) és a DM
saját
termékei,
Essence
(kozmetikum),
H
and
M,
Frosch(tisztítószer),
Isadora,
Manna, Oriflame,…
Ezeket összefoglaló néven,,crueltyfree”-nek (kegyetlenség mentes)
nevezzük.
Sajnos az állatkísérleteket támogató
cégek még mindig többségben
vannak… hogy tisztába legyetek a
legismertebbekkel, mellékeltem egy
ábrát is:

Nem csoda hát, hogy ilyen
borzalmak láttán kapásból elmegy
az ember kedve a húsevéstől. A
vegetáriánus életmódnak is rengeteg
válfaja van, amelyekkel nem árt
tisztában lenni:
Vegetáriánus az, aki nem fogyaszt
húst, ám más állati eredetű
terméket, mint a sajt, tej, tojás igen.
A laktovegetáriánus sem húst, sem
tojást nem fogyaszt, tejterméket
viszont igen.

A Vegán vagy szigorú vegetáriánus
csak növényi eredetű ételeket eszik,
sokak még a mézet is mellőzik.
Felmerül hát a kérdés, hogy az
efféle étrendet követő emberek
hogyan
tudnak
egészségesek
maradni. A válasz egyszerű… a
húsban található vitaminok és
különféle anyagok egyszerűen
pótolhatóak. Ajánlott a B12 vitamin
és a vastabletták szedése.
Sokszor meglepődöm azon, hogy az
emberek mennyire elvakultak. Házi
kedvenceket
tartanak,
akiket
családtagként szeretnek, ám azon
felháborodnak, mikor megtudják,
hogy
Kínában
fogyasztanak
kutyahúst. Az a bizonyos malac,
tehén, bárány, kecske, csirke
ugyanúgy érzi a fájdalmat, mint
akármelyik ember. És NEM, ők
nem erre rendeltettek, hogy
valakinek a tányérján végezzék.
Remélem sokakra hatottam ezzel a
néhol talán kissé sokkoló cikkel. Ha
valahogy segíteni szeretnétek az
állatok sorsán, a PETA.org oldalán
rengeteg petíciót találtok, amiknek
az aláírásához annyit kell tenned,
hogy megadod a neved és az e-mail
címed. Egy perc az életedből, hogy
tegyél valamit!

Vega-körkép: kik, mit, miért vagy miért nem!
Tanáraink közül hárman
is vegetáriánusok. Lássuk
mióta, hogyan és miért is

döntése. Például az én gyerekeim is
esznek húst, módjával, elsősorban
halat és csirkét. A fiam például
imádja a rántott húst.

hagytak fel a húsevéssel?
Kiss Judit
-Én 1990 óta vagyok folyamatosan,
megszakítás nélkül vegetáriánus,
egészen
pontosan
laktovegetáriánus, ami azt jelenti, hogy
tejterméket fogyasztok, csak olyan
ételeket nem, amihez az állatnak el
kell pusztulnia. Elsősorban erkölcsi
okokból lettem vegetáriánus, úgy
gondolom, minden élőlényt megillet
az élet lehetősége, és nekem, mint
embernek nincs jogom egy állat
életét elvenni illetve egy állat
halálából
bármilyen
módon
"profitálni".
Azt is vallom és hiszem, hogy a
vegetáriánusok
alapvetően
egészségesebbek a húsevőknél, mert
több
zöldséget,
gyümölcsöt
fogyasztunk.

húst. Semmilyen formában. Még a
húsleves ellen is tiltakoztam. Amióta
így élek, még egyszer sem kívántam
meg pl. a rántott húst. Én tojást sem
fogyasztok, de tejtermèket igen.
Nagyon
kedvelem
a
nyers
alapanyagú konyhát, amíg lehet én
is minden nap eszem friss zöldséget
és gyümölcsöt.
Van, aki divatból lesz vega.
Szerintem ez nem ciki, hiszen ha
átmenetileg is, de tesz az
egészségéért.

Győri Izabella
Soha
nem
akartam
őket
vegetáriánusnak nevelni, de ha azzá
válnak, annak nyilván örülni fogok.
A tapasztalataim szerint már nem
számít különcségnek a vegetáriánus
életmód, a legtöbb rendezvényen,
étteremben megfelelő a kínálat vega
ételekből, mint ahogy egyre inkább
figyelnek a "paleósokra" és a
laktóz- illetve gluténérzékenyekre is.
Még a Mekiben is tudok enni!

-15 éve nem eszem húst, fogalmam
sincs , hogy ez egészséges-e,
mindenféle véleményt hallani erről.
Ám ennek számomra nincs is
jelentősége,
mert
lelkiismereti
okokból hagytam fel a húsevéssel.
Nagyon szerettem a húsételeket, de
2000-ben kaptam ajándékba egy
kölyökcicát…

Gulyás Anita

Nekem
minden
esetre
a
vegetáriánus
életmódra
való
áttérésem után megszűntek a
korábbi
gyomorpanaszaim.
Természetesen elfogadom azt is,
hogy vannak, akik szeretik és
rendszeresen
fogyasztják
a
húsételeket, ez mindenkinek a saját

-18 éves korom óta vagyok
vegetáriánus. Jó lenne azt állítani,
hogy az állatok iránti szeretetem
miatt lettem vega, de ez nem így
van. Pusztán sohasem szerettem a
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Zombie
(mert
így
hívták)
megjelenésétől lettem „macskás”,
és hirtelen gondom támadt azzal,
hogy állatok tetemei legyenek a
tányéromon.
Volt, aki szerint úgy is feloldhattam
volna ezt az erkölcsi dilemmát, hogy
csak a macskámat nem eszem meg,
de én éreztem, hogy itt az idő a
tudatosabb életre!

„Van egy szobád, de nincs itt anyád…”- bemutatjuk a Labor Cafét!
Először csak egy jó kis
helynek tűnt, ahol kávét
ihatunk, és megtarthatjuk
a
szerkesztőségi
megbeszéléseket. Ma már
tudjuk, hogy a Labor Café
több
ennél:
nyitott
közösségi tér, ahol azt is
megtanulhatod, hogy mit
jelent adományozni vagy
tenni
valamit
a
közösségért.
Svantner Julianna és
Fazekas Márk János

Fekete Évával, a hely kitalálójával
és megvalósítójával beszélgettünk a
Labor Caféról. Éva egy skandináv
dokumentumfilmben látott hasonló
helyet,
ott
grafitis
fiatalok
szerveztek maguknak "kávéházat".

Elmondta,hogy igazi közösségi
térhez méltón olyan programokat
igyekeznek szervezni , melyek a
közösségépítést
szolgálják.
Nagy sikerű rendezvényük volt
például egy olyan beszélgetős este,

ahol a generációk közötti megértés
jegyében nagymamák és nagypapák
meséltek élettapasztalataikról. De
rendeztek már véradást is,sőt volt
házi szörp és lekvár-verseny. A
kávézó most a Norvég Alapnál
nyert pályázati pénzből működik, de
Éva bízik benne, hogy tavasztól, ha
már saját lábukra állnak, akadnak
továbbra is támogatók és főként
lelkes vendégek, akik miatt nyitva
tart majd a hely.
A Momentán ehhez csak annyit fűz
hozzá, hogy mi már megszerettük a
Labor Cafét, s ha minden jól megy,
decemberben
egy
igazi
Momentános
programot
is
rendezünk majd a kávéházban.
Addig is mindenkinek csak ajánlani
tudjuk,
hogy
beszélgetéshez,
tanuláshoz, baráti találkozókhoz
vagy egyszerűen csak egy nyugodt
délutáni teázáshoz válassza a Labor
Cafét, a Szarvas utcán, a nagy
irodaház földszintjén!Érdemes! Aki
pedig aktívan is részt vállalna a hely
működtetésében, annak a közösségi
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szolgálat
teljesítésébe
is
beszámíthatnak az itt töltött órák.

Legutóbbi
szokásos
szerkesztőségi megbeszélésünk
hirtelen
egy
újságíró
workshoppá alakult a Labor
Caféban, amikor betoppant
Toronicza Péter,író, újságíró, a
Promotions.hu szerkesztője.

Nekünk már van VIP-szektorunk
is a Laborban !

Halloween: Kelta szokásból jelmezes őrület
Fazekas Márk cikke

ponyvakultúra
(képregények,
filmek) is segítették.
Haloween Magyarországon

A
Halloween
ősi
kelta
hagyományokból kialakult ünnep,
de ma már az egész világon
elterjedt. A Halloweennek nevezett
pogány kelta ünnep napjának
éjszakája jelentette a sötétség
kezdetét, mert a kelták úgy hitték,
hogy a napisten Crom Cruach ekkor
a halál és a sötétség istenének
fogságába kerül. Október 31-én, az
újév előestéjén Samhain összehívta
a halottakat, akik különböző
formákban jelentek meg: rossz
lelkek, gonosz állatok figuráit
öltötték magukra.

Magyarországon
a
Halloween
ünnep a 2000-es évektől vált
népszerűvé,de
sokan
valódi
hagyományok
és
előzmények
nélküli
divatnak
és
magyar
közegben
idegennek
tartják.
Iskolánkban évek óta népszerű
program a Halloween, az idei
eseményekről
következő
számunkban írunk majd.
Vasvárisok véleménye

Szigeti Boglárka (12. C)

Varga Dorka (9.A)

Haloween jelképei
A belsejében mécsessel világító
töklámpás lett az idők folyamán a
Halloween legfontosabb kelléke,
illetve tradicionális szimbóluma. A
faragott sütőtök először az aratási
idényhez kapcsolódott, jóval azelőtt,
hogy a Halloween jelképévé vált
volna az Egyesült Államokban. A
kivájt töklámpás angol elnevezése
„Jack O'Lantern”, azaz „Lámpás
Jack”.

csalunk"- játékot.Otthoni szokásunk
szerint töklámpásokat csinálunk a
családdal. A beöltözésre a suliban
került sor, ahol vicces, néha ijesztő
arcokat láthattunk. Remélem az idei
Halloween is olyan sikeres lesz,
mint a tavalyi!

Szerintem a Halloween egy jó kis
ünnep, jó szórakozás mások bőrébe
bújni illetve ijesztő sminkeket
készíteni. Nekem nagyon tetszik ez
az
ünnep.
Kár
hogy
Magyarországon
nem
olyan
elterjedt.

Ez az ünnep is, mint sok másik
átvett, kezd népszerűvé válni kicsiny
országunkban. Egyre több törekvést
látok arra, hogy mi is ünnepeljük és
az
ilyenkor
szokásos
tevékenységeket végezzük. Személy
szerint nagyon örülök ennek és
szívesen vennék részt egy igazi
Halloween-i buliban, de talán majd
jövőre, a fővárosban.
Jónás Domonkos (10. D)

Katona Dominika (11.D)

Amerikában és Európában
Amerikában Halloweenkor az ajtó
előtt jelmezbe öltözött gyerekek
jelennek meg. A Halloween egy
speciálisan
angolszász
ünnep
maradt egészen a legutóbbi időkig
Világszerte történő elterjedését
valószínűleg a népszerű amerikai

Én nagyon szeretem a Halloweent.
Imádom a kísértet- storykat, a
beöltözést, a töklámpást és a "Trick
or treat!", azaz "Csokit vagy

Halloween? Hát szerintem nem egy
rossz ünnep bár Amerikában sokkal
bulisabb, mint Magyarországon
szóval emiatt különösebben nem
érdekel engem. Nekem ez igazából
egy ugyanolyan nap, mint a többi
tehát, ugyanazt csinálom, mint
bármelyik másik átlagos napomon.

A sportrovat változik, de a rajongás marad!
Sziasztok, a tavaly elballagó Kenéz Ádám és Mészáros Marcell helyét mi vesszük át a Momentán
sportrovatában. Szeretnénk megmutatni, hogy nem csak a fiúk, hanem mi lányok is képesek vagyunk
hajnalok hajnalán leülni a tv elé, hogy lássuk játszani a kedvenceinket, ha kell, akkor interneten követjük a
meccsek minden percét és ezt semmi pénzért sem cserélnénk le más elfoglaltságra, mert ez az, amin
felnőttünk, ez az, amit szeretünk. Első cikkünkben a Nyíregyházi Spartacus háza táján néztünk körül:
beszéltünk a csapat legrégebbi, s legújabb játékosával, és természetesen a szurkolók véleménye sem
maradt ki a cikkből. Jó szórakozást (és szurkolást ) kívánunk!
Márton Fanni és Mogyorósi Szabina
Hol tanultál? A foci mellett mivel szeretnél foglalkozni
a jövőben?
Kapacina Kevin:A Magyar Futball Akadémián. A
Nyíregyházi
Főiskolán
folytatom
tovább
tanulmányaimat, mezőgazdasági mérnöki szakon és
ezzel is szeretnék majd foglalkozni.
Törtei Tamás:Szombathelyen tanultam. A foci mellett
méhészkedem.
Ki a példaképed? Miért pont őt választottad?
Kapacina Kevin:Nincs példaképem, de a kedvenc
játékosom Lionel Messi, de a játékom Luis Suarezéhez
hasonlít a legjobban véleményem szerint.
Törtei Tamás:Alessandro Del Piero.
sportembernek tartom, igazi példakép.

Hatalmas

Mióta vagy a csapat tagja és miért éppen
választottad?

őket

Kapacina Kevin:Idén nyáron igazoltam a csapathoz,
azért választottam őket, mert úgy gondolom, hogy a
fejlődésemhez egy ilyen szintű játékosokból álló csapat
a legjobb választás.
Törtei Tamás:2,5 éve vagyok a szpari játékosa és a
biztató jövőkép miatt választottam.
Hogy jössz ki a csapattársakkal?
Kapacina Kevin:Jól kijövök a srácokkal annak ellenére,
hogy idősebbek nálam legalábbis a nagy része és a
fiatalabbakkal is megtalálom a közös hangsúlyt.
Törtei Tamás:Mindenkivel baráti viszonyt ápolok.
Mit gondolsz arról, hogy a Szpari a harmadosztályba
került és ez milyen hatással van ez a csapatra?
Kapacina Kevin:Nem az én jogköröm eldönteni, hogy
jogosan vagy sem kerültünk a harmadosztályba, a csapat
és egyben az én feladatom, hogy minél hamarabb
visszajuthassuk a Spartacust az első osztályba. Úgy
érzem a csapat túltette magát ezen és „a feladat a cél.”
Törtei Tamás:Nagyon sajnálom, hogy kizártak minket
az NB1-ből. Igazságtalan döntés volt. A csapatot
motiválja ez a helyzet.

Milyen érzés hogy a sok rajongó minden meccsen ott
van és támogat titeket?
Kapacina Kevin:Nagyon pozitív dolog a csapat
számára és elengedhetetlen, jó szerepléshez a támogatás
a szurkolók részéről.
Törtei Tamás:Fantasztikus érzés e, ezért érdemes
edzeni, focistának lenni.
Hogy viseled, hogy apukád és testvéred is focista és
esetleg összehasonlítanak velük, zavar e vagy, hogy
állsz ehhez a dologhoz?
Kapacina Kevin:Egyáltalán nem zavar, a pályán ez nem
befolyásol,
nem
igazán
tulajdonitok
ennek
nagyjelentőséget, de örömmel tölt el, ha pozitív
visszajelzést hallok róluk. Természetesen szeretnék
bizonyítani nekik is, de a saját karrieremmel
foglalkozom.
Mi volt számodra a legemlékezetesebb pillanat a tavalyi
szezonból?
Törtei Tamás: Amikor gólt szereztem a Haladás ellen
illetve a Paks ellen.

Megkérdeztük a szurkolókat!

M. Marcell (Nyírtelek) Nagyon csalódott voltam,
amikor megtudtam, hogy csak az NB3-ban indulhatunk,
ugyanis helyünk van az első osztályban, de sajnos ilyen
ez a magyar futball, 2 éven belül újra az első osztályban
leszünk. A csapat idei teljesítményével maximálisan
elégedett vagyok, a nemzeti bajnokságok csapatai közül
(NB1, NB2, NB3) egyedül mi nyertük meg az összes
bajnoki meccsünket, ez figyelemreméltó teljesítmény. A
Magyar Kupában is érdekelt még a csapat, ahol be
fogjuk bizonyítani, hogy a Nyíregyháza az első
osztályba való!

Mióta vagy Szpari szurkoló?
B.Fanni (Nyíregyháza) Kiskorom óta, vagyis amióta az
eszemet tudom
Szpari szurkoló vagyok.
Még
emlékszem a hangulatos meccsekre mikor kicsi voltam,
amikor minden lelátó tele volt és egy emberként
buzdította mindenki a csapatot az atmoszféra
hihetetlenül jó volt mostanság sajnos már egyre
kevesebb a néző, aminek okait, aki picit is ért a focihoz
tudja. De az igazi oka, hogy Szpari szurkoló vagyok,
egyrészt családi hagyomány másrészt nyíregyháziként
úgy érzem kötelességem saját városom csapatát
buzdítani és kiállni mellette akár milyen formában
vannak. Egy élet egy város egy csapat=Nyíregyháza
Spartacus.

Van e kedvenc játékosod? Ki es miért pont ő?
M. Marcell (Nyírtelek) A kedvenc játékosom Zoran
Kostic, nagyon tetszik a játéka, érződik rajta a szerb
mentalitás. Keményen küzd, hajt, ütközik, sokat
dolgozik minden meccsen. Ráadásul a gólokkal sem
marad adós, 9 bajnokin 8 alkalommal talált az ellenfelek
kapujába.

M. Marcell (Nyírtelek) Már gyerekkorom óta Szpari
szurkoló vagyok, 9 vagy 10 éves lehettem, amikor
édesapám elvitt egy meccsükre, és egyből magával
ragadott a közeg és a hangulat.

B.Fanni (Nyíregyháza) A kedvencem Törtei
Tamás,igazából kb. egy éve szerettem meg szélső
védőként nagyon sokat dolgozik és ígéretes akciókat
indít,igaz mostanában belső védőként is bevetik ott is
megállja a helyét,de a legjobban a szabadrúgásait
szeretem ,amit lazán becsavar a kapuba.
K. Zoltán (Nyírtelek)
Kedvenc játékosom Zoran Kostic, ő egy több poszton is
bevezethető kreatív játékos, mind a védelemben illetve
cseleivel, labdatartásával, magabiztosságával kiveszi a
részét a csapat munkában. Másik kedvenc játékosom
Törtei Tamás, aki a Szpari csapatkapitánya, a védelem
meghatározó oszlopos tagja. Több poszton bal illetve
újabban középső védőként is bevethető. Jó cselező
illetve kiváló rugó technikával rendelkező játékos.

Mit gondolsz a Szpari idei teljesítményéről, és
hogy csak a harmadosztályban játszhatnak?
B.Fanni (Nyíregyháza) A csapat az NB3-ban kiválóan
megállja helyét,de ez elvárás is hiszem NB1-es szintű
játékosaink vannak, és az a minimum ,hogy szép
játékkal könnyedén nyernek. Persze ez nem olyan
egyszerű, hiszen minden kis csapat ellenünk akar
teljesíteni a legjobban, ezzel néha megnehezítik a fiúk
dolgát,de eddig remekül állják a sarat. A csapat ultrai
teljes vállszélességgel kiállnak a csapat mellett most már
a lelátón is, ez nagyobb löketet adhat a kritikus
helyzetekben. Az igazi szurkolók mindig ott lesznek
akár merre is jár a csapat.
K. Zoltán (Nyírtelek) Az NB3-ba való visszasorolást
részben jogosnak tartom, az MLSZ részéről. Viszont ez
a büntetés a többi NB1-es kizárt csapatokhoz
viszonyítva súlyosnak mondható. Mi részünkről az NB2be való visszasorolást még elfogadhatónak tartom. De
sajnos a vezetőség is hibázott, időben kellett volna
rendezni a fennálló tartozást.

.
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Miért kötelező dátum a filmrajongóknak 2015.12.18. ?
Suga István

úriember, akit az előzetesben
birodalmi egyenruhában láthatunk.

Régi és új szereplők
Valószínűleg a 2015. év legjobban
várt filmje a Star Wars sorozat 7.
része, amelyben visszatérnek a régi
szereplők: Mark Hamill (Luke
Skywalker),Harrison Ford (Han
Solo),
Carrie
Fisher
(Leia
hercegnő),
Peter
Mayhew
(Csubakka), Anthony Daniels (C3PO) és Kenny Baker (R2-D2).

De természetesen nem csak a
veterán hőseink kaptak szerepet a
filmben,ugyanis 7 új taggal bővült a
szereplő
brigád.
Talán
kijelenthetjük, hogy az ő színészi
teljesítményükön,és a rendező J.J
Abrams tehetségén fog múlni a film
sikere.
Az új szereplő brigádban kap helyet
Daisy Ridley (Akinek a korát
szigorúan titkolják.),Adam Driver
(31),Oscar Isaac (34),Max von
Sydow (85),Domhnall Gleeson (31),
Andy Serkis (50) akit a gyűrűk
urából ismerhetünk amint Gollam
őrült, de mégis sajnálatra méltó
karakterét
személyesítette
meg,valamint a Majmok bolygója
filmek Caesar-ját aki ezzel a
munkájával igencsak megnyerte a
közönséget. Végül pedig a
legtöbb felháborodást keltő szereplő
aki nem más mint John
Boyega a nigériai felmenőkkel
rendelkező londoni születési fekete

megosztott egy kevés információt,
de
anélkül,
hogy túl
sok
konkrétumot elárult volna az új film
sztorijáról.

A történetről
A film 30 évvel A Jedi visszatér
eseményei után játszódik. Azzal,
hogy Darth Vader beledobta
Palpatine-t a Halálcsillag 2.0
reaktorába, a lázadók csak az endori
csatát nyerték meg, a polgárháborút
még közel sem. Leia hercegnő
ugyan lelkiismeretesen irányítja a
Köztársaságot, férje,Han Solo még
mindig rengeteg rázós küldetésen
vesz részt a Millenium Falcon,
mégsem lehet kimondani hogy
nyerésre állnának. A köztársaság
központja a pletykák szerint a
Yavin, aminek dzsungellel és ősi
templomokkal teli holdján már a
'77-es Star Wars idején is jól
kiépített lázadó bázis volt. Luke az
elmúlt évek során 7 Jedi-tanítványt
nevelt fel, és jelenleg önkéntes
száműzetésben él. Pontosan senki
nem tudja mi történt vele, de annyi
bizonyos, hogy nem szegődött át a
sötét oldalra.
Óriási érdeklődés
Előzetes vélemények szerint az új
Star Wars messze túlszárnyalja
majd a két új Star Trek filmet, és a
hangulata komorabb lesz, mint a
Birodalom visszavágé.
Ha a film is olyan jó lesz, mint a
marketing,
akkor
biztosan
elégedettek
lesznek
a
legelvetemültebb Star Wars-fanok
is. A Disney ugyanis hihetetlen jól
felépítette a kampányt: mindig

A magyar rajongók december 18án láthatják a filmet, és az
érdeklődést jól jelzi, hogy már első
nap össze is omlott az online
jegyeladási rendszer, a szerverek
nem bírták a rohamot.
Buda Andreának, a Cinema City PR
igazgatójának az Origo-n kellett
megnyugtatni a közönséget , mi
szerint az első, éjféli vetítésekre és a
későbbi napokra is plusztermeket
fognak megnyitni a mozikban.
Addig pedig? Az erő legyen
velünk…

Utózöngék
Rejtvény!

1.Irodalmi műnem 2.A Guliver utazásainak írója 3. Földesúri joghatóság alatt álló, a földtulajdonosnak különféle
szolgáltatásokkal, az egyháznak és az uralkodónak adókkal és szolgáltatásokkal tartozó parasztság a feudalizmus
viszonyai között 4.Egy testet az egyensúlyi helyzetéből kimozdítunk, és ennek köszönhetően a test két szélső helyzet
között periodikus mozgást végez 5.Műveltségi tantárgy 6.A számítógép azon egysége, amely az utasítások
értelmezését és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza 7. 6*1023  …… féle szám 8.Ókori római középület,
a gladiátor- és állatviadalok, hajócsaták bemutatására szolgált. Eleinte fából, később kőből építették. 9.Zenei kifejezés,
jelentése: feszesen, tempósan.

Vélemény!
Ami megosztotta az iskolát: kell-e nekünk Berki Krisztián?
Természetesen nem a kiváló tornász megjelenése váltott ki vitákat, hanem a celeb Berki Krisztiáné, aki iskolánkban
tartott rendhagyó osztályfőnöki órát. Voltak, akik izgatottan várták megjelenését, majd boldogan fotózták még a lába
nyomát is…na jó, ha azt nem is, de Berki autójáról bőven készültek mobiltelefonos felvételek.
Mások szerint Berki mégiscsak a bulvár legmélyebb bugyrából érkezett, személye vállalhatatlannak kellene , hogy
legyen gimnáziumunk számára.
Akkor most cuki vagy ciki? Mindenki szavazzon a távirányítóval !
-győri.i.

Momentán itt-ott….mindenütt !
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