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Alapítványi bál
Az idén is volt alapítványi bál februárban, ezúttal a jelmezek és a karnevál
jegyében.
A Momentán kedvenc jelmezesei Kiss Judit és Varga Angéla tanárnő voltak, akik
némettanárhoz méltóan, mintha egy Grimm-meséből léptek volna elő.
„A bál szervezését az idén is az iskola szülői szervezete vállalta magára, bevételét pedig
az iskola műszaki felszereltségének javítására szeretnék fordítani”
- mondta Borosné Puskás Bernadett tanárnő, a bál szervezője.

Ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
A gimnázium vendége volt Péntek László Vasvári-kutató, az
erdélyi Körösfő polgármestere.
Ünnepi beszédében röviden felidézte iskolánk névadójának pályáját,
majd előadást is tartott a klubban a történelem iránt érdeklődő
diákoknak. Laci bácsit Mikó Gyöngyi tanárnő hívta meg iskolánkba,
miután nyáron családjával részt vett Erdélyben egy Vasvári Pál
tiszteletére szervezett kerékpáros emléktúrán.
Ki tudja, talán hagyományt is teremthetünk ezzel a látogatással, s
legközelebb már diákjaink is felfedezhetik Körösfő vidékét – biciklivel
vagy anélkül….

A Föld napja – vetélkedő és előadás a Vasváriban
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik
jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják – és
legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében.
Rádulyné dr. Fazekas Judit és Szabóné Varga Júlia tanárnők
gondoltak egy nagyot és izgalmas, az egész iskolát megmozgató
programot szerveztek a környezetvédelem jegyében.
A környezetvédelmi vetélkedőn az osztályok csapatai adtak számot
tudásukról, de a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. akadály-pályáját is
sokan kipróbálták az udvaron. A legnagyobb sikert Révészné Petró
Zsuzsanna előadása aratta, aki a Nyíregyházi Állatparkban folyó
munkáról is mesélt. Az ország Nemzeti Parkjait is megismerhették
azok, akik a klubban részt vettek a filmvetítésen.
Az osztályok közötti verseny győztese a 10. D osztály lett, akiknek
gratulálunk!
A „Hulladékból újat” pályázat győzteseit következő számunkban
mutatjuk be.
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Vasvárisok itt-ott mindenütt- versenyek
Az elmúlt hónapokban sem tétlenkedtek az iskola diákjai, és felkészítő tanáraik
segítségével szép eredményeket értek el városi, megyei , sőt országos tanulmányi
versenyeken.
Negyedik helyezés országos történelmi vetélkedőn Egerben
döntőre az ország minden részéről Pécstől- Szolnokig, és
két határon túli gimnázium is ott volt a szóbeli döntőn
Aradról illetve Révkomáromból.

A csapat felkészítő tanára, Győri Izabella volt. Így
mesélt a versenyről:
-Én már a döntőbe jutást is nagy sikernek éreztem,
hiszen kilencedikes diákokról volt szó. Sokat készültünk
a döntőre, s eközben kiderült, hogy nagyon ügyesek a
fiúk, és a szóbelin nyújtott teljesítményük is igazolta ezt.
Nemcsak a lexikális anyagot tudták visszaadni, de a
kreatív feladatokban ,például a kódfejtésben is jól
szerepeltek. Külön öröm volt látni azt, hogy a Rainer M.
János vezette zsürinek mennyire tetszett, amikor Suga
István , mint szovjet küldött érvelt és vitatkozott amerikai
követtársával az ENSZ közgyűlésén. Most szereztek
annyi versenyzési rutint a fiúk, hogy ha lesz kedvük
jövőre is a megmérettetéshez, akkor a dobogós helyeket
is megcélozhatjuk.

A képen Pálffy Viktor, Suga István és Varkoly Dániel
9. C osztályos tanulók, akik nem kevesebbre
vállalkoztak, mint hogy az 1956-os magyar forradalom
és szabadságharc eseményeiről, szereplőiről, nemzetközi
összefüggéseiről szerzett tudásukról adnak számot. A
vetélkedőt az Egri Eszterházy Károly Főiskola
Történelemtudományi Intézete szervezte az 1956-os
Intézettel közösen.

A 9. C-sek jól érezték magukat a versenyen, elmondták,
hogy jövőre is nekivágnak a feladatoknak, különösen, ha
valamilyen hasonlóan izgalmas témát választanak a
szervezők. Hogy mi lenne számukra a legizgalmasabb
feladat, szinte egyszerre vágták rá mindhárman : - A
második világháború.

Írásbeli fordulókkal kezdődött a verseny. A tanév során
három feladatlapot kellett megoldani a csapatoknak.
Több mint 80 induló csapat közül tizen jutottak be a
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Szavalók a város és a megye legjobbjai között
Több szavalóversenyt is rendeztek az elmúlt hónapban. Ezeken iskolánk
tanulói kiemelkedő teljesítményt nyújtva értek el dobogós helyezéseket.
Határtalanul magyar címmel került megrendezésre a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei
illetve határon túli középiskolások vers- és prózamondó versenye, amelyen Illés
Nikoletta 11. E osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
A Váci Mihály Kulturális Központban a Magyar Költészet Napja alkalmából
megrendezett szavalóversenyen Antal Emese 10. E osztályos tanuló 2. helyezést ért
el.
A képen a versmondók felkészítő tanárukkal Mikó Gyöngyi tanárnővel.
Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez!

Informatikusok az élen!
Komoróczy Tamásné tanárnő felkészítésével megyei és országos versenyeken egyaránt kiemelkedően
szerepeltek iskolánk számítástechnika tagozatos diákjai.
Az idei Webfejlesztő csapatverseny témáját a
Városvédő Egyesület határozta meg. 1867 és 1920
között választhattak a csapatok egy konkrét időpontot, s
Nyíregyháza akkori honlapját kellett megtervezni,
milyen lett volna az adott weblap, ha léteztek volna már
a mai digitális technikák?
Iskolánk 12.D-s csapata korhű és ötletes honlapot
készített, mellyel megnyerte a versenyt.
Az aranyérmes csapat tagjai: Boros András, Juhász
Tamás és Juhász József voltak.

„Én így tanítanám az informatikát” – ezzel a címmel
hirdették meg az idén a Fülemüle Tehetséggondozó
Országos Informatikai Versenyt. Diákszemmel kellett
digitális tananyagot készíteni megadott hardware
témában. A verseny 2. fordulójába 28 versenyző jutott, s
iskolánk tanulója Majzik Bendegúz (10.D) harmadik
helyezést ért el. A verseny támogatói a Viacom, Novell
és a PC World voltak. Bendegúz ajándékként PC World
előfizetést vehetett át a budapesti díjkiosztón.

A képen az értékelő zsűri a díjkiosztón.

Gratulálunk a kimagasló eredményekhez a D-seknek
és felkészítő tanáruknak !

A megyei programozó bajnokságon is indult iskolánk
néhány tanulója, s Boros Tibor 12.D osztályos tanuló
megyei 3. helyezett lett.
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Ballag már a vén diák…
Az idei ballagási ünnepélyen is öt osztály búcsúzott a Vasvári Pál Gimnáziumtól
A ballagókat Kovács Ágnes igazgatónő köszöntötte.
Arról a láthatatlan kötelékről beszélt, mely az iskolával a
búcsúzó osztályokat összeköti. Felidézte, hogy miért is
jelent többet a ballagó osztályoknak a gimnázium
épülete egyszerű oktatási létesítménynél, majd arra
bíztatta őket, tekintsék biztos pontnak a változó világban
egykori iskolájukat, az itt szerzett tudást.

megkap egy pedagógus és egy diák is elismerésül. Az
idén Borók Edina tanárnő lett a díjazott, aki szakmai,
osztályfőnöki munkájáért és az iskolai tankönyvellátás
megszervezéséért kapta az elismerést.
A diákok közül Incze Ákos 12. A osztályos tanulóé lett
az emlékplakett példamutató tanulmányi eredményéért,
a gimnázium közösségéért szívvel-lélekkel végzett
munkájáért, és a Vasváris Színjátszó Körben nyújtott
kiemelkedő alakításaiért.

Több nagydíjat is átadtak az ünnepségen.
A Vasvári Pál Gimnáziumért Alapítvány díját az idén
Fehér Alex 12. E osztályos tanuló érdemelte ki
példamutató magatartásával, sokoldalú tehetségével,
történelem és biológia tanulmányi versenyeken elért
kimagasló eredményeivel.
A Vasvári Pál Gimnázium Diákközösségéért elismerést
Tóth Daniella 12. D osztályos tanuló kapta, aki a
diákönkormányzat elnökeként kitűnő tanulmányi
eredménye
mellett
ötleteivel,
kreativitásával,
példamutató munkájával szervezte az iskola közösségi
életét.
A Vasvári Pál Gimnázium Diáksportjáért kitüntetést
Simon Boglárka 12. B osztályos tanuló nyerte el
élsportolóhoz méltó magatartásáért, jeles tanulmányi
munkájáért és a röplabda sportban elért kiemelkedő
országos eredményeiért.

Papp Klaudia a 12. évfolyam nevében búcsúzott, s
szavaival megerősítette igazgatónő gondolatait. Arról
beszélt, hogy a gimnázium alkalmat adott valódi, mély
barátságok megszületésére egy olyan világban, ahol
leginkább felszínes kapcsolatokat láthatunk. Nem maradt
el
a
köszönet sem:
az osztályfőnököknek,
szaktanároknak és nem utolsó sorban szüleiknek
köszönte meg a bátorítást, támogatást és segítséget a
ballagók nevében.

Hagyomány, hogy a ballagáson elismeréseket kapnak a
kiemelkedő munkát végzett tanulók. A nagydíj a Vasvári
Pál Gimnáziumért Emlékplakett, amit minden évben
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Ezt követően az egyes osztályoktól búcsúzott
igazgatónő.
Megköszönte
az
osztályfőnökök
munkáját, és röviden kiemelte az egyes osztályok
erősségeit.
Az A-sok értékelésénél természetesen nem maradt ki a
Vasváris Színjátszó Kör méltatása. Mikó Gyöngyi
tanárnő osztályfőnökként egyaránt biztatta a diákokat a
bennük rejlő sokféle tehetség kibontakoztatására és a
tanulmányi munkára.
A kitűnő bizonyítványok és a nyelvvizsgák számában is
az élen. A C osztály és Gebri Márta osztályfőnök.
Az informatika versenyeredmények felsorolása mellett a
D osztály sokoldalúsága került kiemelésre, s
osztályfőnökük Kropog László tanár úr szavait is
idézte igazgatónő, mely szerint „nem kockák a d-sek”.

A sokoldalúan tehetséges 12.A osztály és Mikó Gyöngyi
tanárnő.
A B osztály osztályfőnöke, Gulyás Anita tanárnő volt.
Az ő pedagógiai sikerének nevezte igazgatónő azt, hogy
példás osztályközösséggé, toleráns szellemű, egymásra
figyelő csapattá vált a 12. B Természetesen felsorolásra
kerültek az osztály sporteredményei is.

Kiemelkedőek a programozásban, webfejlesztésben, de a
sportban és a diákönkormányzati munkában is. A 12.D
osztály Kropog László osztályfőnökkel.
Az E osztály bemutatásánál a kiemelkedő tanulmányi
eredmények mellett nem maradhatott ki annak felidézése
sem, hogy osztályfőnökük Rádulyné dr. Fazekas Judit
tanárnő környezettudatos gondolkodásra nevelte
csapatát. Külön díjazták a Momentán két ballagó
szerkesztőjét: Béres Esztert és Papp Klaudiát!

Példaértékű osztályközösség és sporthagyományok. A B
osztály és osztályfőnöke Gulyás Anita tanárnő.
Gebri Márta tanárnő osztályfőnökként és angol
nyelvtanárként is büszke lehet a C osztályra, hiszen a
kitűnők (14 diák) és a nyelvvizsgák számában (28
középfokú és 5 felsőfokú) is élen végzett osztálya.
Ehhez a munkához is gratulált igazgatónő.

A legtöbb versenyeredmény a legtöbb tantárgyból
történelemtől a fizikáig. Az E osztály és osztályfőnöke
Rádulyné dr. Fazekas Judit.
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Ballagás- speciál, azaz búcsúztatás Momentán szemmel…
A ballagási ünnepségek mindig követik az iskola hagyományait, a korábbi ünnepélyek
forgatókönyvét, nem sok meglepetést tartogatnak Mindig a ballagó osztályok jelentik az esemény
egyediségét, hiszen mindegyikük más-és más, mind különleges közösséggé formálódott a négy év
során. Azért az idei ballagás más szempontból is tartogatott kivételes részleteket…
Lássuk az idei év három rendhagyó mozzanatát!
bizony végigsétál a virtuális vörös
Rendhagyó 1.
szőnyegen. Vidáman ellépkedett a
Figyelem, tacskó a fedélzeten…
…akarom mondani a ballagás
helyszínén. A lelkes kis jószág,
akinek sem pontos fajtája, sem
gazdája nem vált ismertté, már a
virágokkal felszórt salakpályán
fogadta
a
ballagókat.
Körbeszimatolta az A-sokat, jól
beleugatott mindenbe, majd a
beszédeket már nem várva meg,
távozott.

Rendhagyó 2.
Valaki elindul…
…ami
persze
csak
akkor
érdemleges mozzanat, ha éppen
nem kellett volna elindulnia. A 12.
E egyik tanulója meghallotta nevét
igazgatónő
osztályt
dicsérő
beszédében, hogy milyen szép
fizika versenyeredményt is ért el
valamikor.
Hősünk,
nevezzük
Patriknak ( csak mert így hívják) el
is indult a díszemelvény felé
jutalmáért, de nagy meglepetésére a
beszéd folytatódott, már rég valaki
másnak a nevét hangosították fel a
mikrofonok, ő pedig a ballagók , az
ünneplők és a díszasztal közötti
Bermuda- háromszögben rekedt.
Más talán megijedt, és a biztonságot
jelentő osztálysorba szaladt volna
vissza, de nem így Patrik. Ő
eldöntötte, ha kap jutalomkönyvet,
ha nem (márpedig az kiderült, hogy
most a „ha nem”- szituáció van), ő

dísztribün előtt, még rá is
mosolygott tanáraira, és a megjelent
előkelőségekre, majd egy tuja
árnyékában bevárta a műsor
végezetét, s hasonló nyugalommal
visszatalált osztálytársaihoz. Rövid
sétáját a ballagók nagy lelkesedése
és szeretete kísérte.

A Momentán jelen lévő tagjai
hallani vélték a „Fuss, Patrik fuss!”
és a „Kis lépés neked, de nagy lépés
az emberiségnek” biztató szavakat.
Többen azt is tudni vélik, hogy
valamiféle Jókai-hősökre jellemző
fogadás köttetett az említett Sajtos
Patrik és a Vasvári-szerte ismert
Németh Norbert (12. D) között,
hogy a bizonyítvány kézhez vételéig
még megpróbálnak maradandót
alkotni Alma materükben. Márpedig
tudvalevő, hogy ahol nagy a
kívánság, előbb –utóbb elérkezik a
lehetőség is…

Rendhagyó 3.
Ének az esőben…
de mégis ki volt ezért a felelős?
Mármint hogy tizenegynéhány év
után ismét esett az eső a ballagáson.

Volt, aki szerint, a C-sek Coelhoidézete volt a hibás. Az öreg mester
szavainak varázsereje van, különben
miért
osztanák
meg
öt
másodpercenként a facebook-on.
Mások szerint az E-sek óriási sikert
aratott szalagavatói törzsi tánca
okozta a bajt, mert az valójában
esőhívó tánc lehetett: addig hívták
vele a felhőket, hogy mostanra
ideértek.

Voltak, akik szerint nem kell
siránkozni, mert az eső mindig jó a
fiatal vetésnek.
S végül akadtak, akik nem is
értették a kérdést. Milyen eső? Ja,
az az egy-két csepp? ….na ők
voltak a Szabolcsiak.

(–győri.i.)
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Színház az
A Vasváris Színjátszó Kör új bemutatója: „Bánk Bán, ahogy mi képzeljük”
A darabot a gimnázium diákjai láthatták először március 12-én, majd a Bencs villa közönsége
tapsolhatott a színjátszóknak. A Momentán először az egyik főszereplőt, Majzik Bendegúzt kérdezte a
munkáról, majd a Színjátszókör vezetőjétől Mikó Gyöngyi tanárnőtől megkaptuk a csoport
emlékkönyvét, amelyből idézünk néhány értékelő sort az előadásról.
Fazekas Márk János interjúja
-Hogy milyen volt a színdarab, arra
úgy tudnék válaszolni, hogy
érdekes, persze jó értelemben.
Azért, mert egy Katona József által
írt történetet tulajdonképpen 200
évvel
későbbi
korszakba
helyeztünk, amin egyébként voltak,
akik csodálkoztak, de azt hiszem az
előadás elérte a célját, azt, hogy
közelebb hozza a diákokat ehhez a
műhöz, legalábbis a visszajelzések
ezt mutatták.

A Momentán Majzik Bendegúzt
választotta a darab legjobbjának,
aki impulzívan, széles érzelmi
skálán játszott, és emlékezetes
alakítást nyújtott Petur bán
szerepében.

A próbák, hát azok vegyes
hangulatban teltek, főleg akkor volt
kevésbé örömteli, amikor fáradtak
voltunk, de
az esetek 90
százalékában élveztük a darab
elkészítésével járó rengeteg munkát.
Nekem nagyobb szerep jutott, ezért
néha - a többi főbb szereplővel
együtt - tovább bent maradtunk,
hogy a párbeszédes részeket és
monológokat
tudjuk
csiszolni.
Olykor majdnem délután négyig
próbáltunk, de megérte.
Felvetődhet most a következő
kérdés: a sok próba meghozta-e az
eredményt? Azt kell mondjam, hogy
félig. Ebben persze az is közre
játszott, hogy mire összeállt az idei
végleges csoport, már azt hiszem,
október vége volt, és körülbelül
ilyen tájt lett kész a végleges
szövegkönyv is. Szóval sikerülhetett
volna jobban is, ha év elején el
tudunk kezdeni próbálni, de - és
most szeretnék a visszajelzésekre is
hivatkozni
végeredményben
sikerült összehozni a darabot.
Jövőbeli terveinkről Mikó Gyöngyi
tanárnőt érdemes megkérdezni,
hiszen ő kereste meg Szabó
Borbálát, hogy a szövegkönyve
alapján
elkészíthetjük,
illetve
bemutathatjuk-e a darabot, akinek
ezúton
is
köszönjük,
hogy
engedélyezte.
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És most következzen
vélemény az előadásról:

néhány

„Hogy Katona egyművű? –Lehet!
Hogy porolásra érett a Bánk bán? –
Talán!
Hogy a vasvárisok csak amatőrök?
–Meglehet!
De hogy szívvel-lélekkel művelik,
amit művelnek- Biztos!
Hogy TANÁRAIK megrögzött
„jóbolondok”,
akik
küldetést
teljesítenek? – Tuti és hótziher!!!”
Hálás tisztelettel: Orémusz Maja
„Köszönöm szépen az élményt, amit
az előadás adott számomra.
Gratulálok a szereplőknek és a
rendezőknek.”
Juharosné Várhelyi Ildikó
„Szívből gratulálok”
Egy volt vasváris diák

egész világ Vasvári …
A DRÁMAI BÚCSÚ –avagy az utolsó felvonás
Az elmúlt hetekben zajlott le az Irodalmi Színpadosok közt megrendezett végzősök búcsúztatása.
Olyan fergeteges hangulatban mesélték az elmúlt évek élményeit, mint ahogyan a nagyszülők
mesélnek az unokáiknak azokról az időkről, amikor még ők voltak ilyen idősek. Egyszer csak az jutott
eszembe, hogy megkérdezek pár végzős diákot, Incze Ákost, Kovács Lajos Pétert és Soós Mátét, hogy
milyennek találták az itt eltöltött időket.
Oláh Fanni interjúja
Először is lapozzunk kicsit
visszább az időben, kezdetek
kezdetéhez. Milyenek hatással
bírtak az első próbák, fellépések?

érdekelni és ez az érdeklődés sose
hanyatlott az évek során, mivel
mindig szívesen mentem be a
próbákra.

Máté: Az első próbákon kissé
feszült voltam, egy kicsit tartottam
attól, hogy nekem való-e, hogy
vajon helyt tudok-e állni. Rövid
időn belül persze ez a feszültség
oldódott, amit nagyban segített az új
ismeretek, barátságok kialakulása.

lehetőség ebben az iskolában is,
nem volt kérdés hogy menjek-e
vagy sem. Azon kívül szerettem
volna minél több iskolai programot
színesíteni a jelenlétemmel, és
minél több téren helyt állni, mivel a
céljaim közé tartozott a Vasvári Pál
Emlékplakett megszerzése, amit így
nagyobb eséllyel érhetnék el.

Incze Ákos az idén a Bánk Bán
címszerepében
bizonyította
tehetségét.

Soós Máté a Bencs Villa színpadán.
Ákos: Őszintén szólva, az elején
csak viccből mentem el az első
néhány próbára. Akkoriban még
nem vettem elég komolyan, de
aztán ahogy az első pár hét egy
szempillantás
alatt
elrepült,
észrevettem, hogy a személyes
adottságaimat mennyire jól tudjon
fejleszteni, és hogy mennyire jó
hangulat uralkodik a próbákon.
Szóval egyre jobban kezdett

Az idei évben mi, a „kicsik”,
vagyis a kilencedikesek is kezdtük
megtapasztalni, hogy az előadásra
felkészítő próbák mennyi időt,
energiát
és
elszántságot
igényelnek.
Benneteket
mi
motivált, hogy mindig 110%osan
tudjatok teljesíteni? Vagy ami
miatt azt mondtátok, hogy ezért
megéri?
Peti: Általános iskolás korom óta
foglalkozok a színjátszással - persze
amatőr szinten - szóval elég korán
sikerült megkedvelnem ezt az
elfoglaltságot, és nem akartam
abbahagyni. Amikor ide kerültem,
és megtudtam, hogy van ilyen
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Kovács Lajos Péter Endre király
szerepében a Bencs Villában.

Máté: Az elején a jó társaság
vonzott oda, akikkel szerettem
volna minél több időt eltölteni. A jól
sikerült előadások, a gratulációk és
a tapsok nagyon jó motivációk
lehetnek a további kitartáshoz.
Ákos: Az egész úgy kezdődött,
hogy Gyöngyi néni, a magyar
tanárnőm észrevette, hogy jó
adottságom van a szavaláshoz, és
felajánlotta, hogy nem-e lenne
kedvem egy versenyen részt venni.

Úgy gondoltam, hogy nincs
semmiféle veszíteni valóm, azon
kívül még talán díjaznák is. Szóval
ilyen „Egye fene, egy ötösért benne
vagyok!”
-elgondolás
szerint
kipróbáltam magam. A versenyre
való felkészüléskor és főleg a
versenyen kezdtem érzékelni, hogy
valamennyire tényleg van érzékem
a szavaláshoz, és hogyha tovább
fejleszteném magamat, akkor még
jobb is lehetnék. Ez így is történt,
hiszen a négy év alatt valóban
rengeteget sikerült fejlődnöm.

előadásmódunk,
amiket
a
feleleteknél
is
egyaránt
megtapasztalhattunk.
Felbecsülhetetlen
érzés
volt
szórakozások közepette fokozatosan
pozitív irányba fejlődni egy jó
társaságban.
Ákos: Minden évben más érzés volt,
hiszen a csapatunk összetétele
folyamatosan változott. Amikor
elkezdtünk járni, akkor mi voltunk a
legkisebbek, a kicsik. Most pedig
mi vagyunk a legnagyobbak, és
teljesen más itt ülni végzősként,
mint elsősként.

mielőbbi megoldása, akár az élet
minden területén.
Ákos: Azon kívül, amit a többiek
előttem elmondtak, azt gondolom,
hogy a tanácsok mindig kellően
személyre szabottak voltak. Senki
sem egyforma, és senki sem
tökéletes, mindenkinek vannak
hibái, nagyon különbözőek és
sokszínűek
vagyunk.
Ami
egyikünknek jobban megy, az a
másiknak kevésbé. És ezeket a kis
eltéréseket
tanárnőék
mindig
próbálták
az
ötleteikkel
kompenzálni. – Ami a legtöbbször
sikerült is.

A próbákon rajtatok kívül
természetesen
a
felkészítő
tanáraitok is jelen voltak, akik
próbálták kihozni belőletek a
maximumot. Milyennek találtátok
ezeket a tanácsokat?
Mit jelentett nektek az Irodalmi
színpadosok közé tartozni?
Peti: Röviden csak annyit tudnék
erre
válaszolni,
hogy
a
családtagjaimnak a száma az évek
során folyamatosan bővült. Eleinte
„csak” egy jó csapat volt, de aztán
ahogy egyre közelebb kerültünk
egymáshoz, szinte családtagként
tekintettünk egymásra. Vagyis
Irodalmi Színpadosokhoz való
tartozás olyan, mintha egy kisebb
családhoz tartoznék.

Máté: Azon kívül, hogy olyan
emberekre találtam, akikre mindig
számíthattam - és remélem ez a
továbbiakban sem fog változni-,
sokat tanulhattunk. Javult az
előadási készségünk, és a szóbeli

Peti: A tanácsok mindig nagyon
hasznosak és lényegre törőek
voltak. Ahhoz képest, hogy kezdő
társulat vagyunk, mégis nagy
színvonalon tanulhattuk és emellett
gyakorolhattuk is a színjátszást.
Saját bőrünkön érezhettük, hogy
milyen érzés kiállni nagyobb
embertömeg elé.

Máté: Nekem az tetszett a
legjobban, hogyha szembejött egy
kisebb-nagyobb probléma, nem
elsiklottunk
felette,
hanem
megoldottuk, vagyis ha nem úgy
ment az egyik jelent, mint a másik,
akkor addig gyakoroltuk, amíg az
tökéletes nem lett. Ilyenkor
megtapasztalhattuk mindannyian,
milyen jelentős dolog a problémák
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A fiúk egyaránt egyetértettek abban
is, hogy az egyik legfontosabb és
meghatározóbb mérföldkő az Erkel
Diák Ünnepek (EDÜ) voltak, ahol a
Rovarok című darabot adták elő
hatalmas sikerrel. Itt a jól
begyakorolt darab előadása mellett
alkalmuk adódott tanulni másoktól,
ismerkedni és szórakozni. –
Elmondásuk alapján leginkább az
utóbbi volt jellemző.

Momentán- példa-kép(p)
Tóth Daniella, a ballagó „diákvezér”
Ő az, aki a vasvári arca is lehetne, hiszen őt ismeri meg először minden kilencedikes. A
diákönkormányzat vezetőjeként sok emlékezetes program fűződik nevéhez, s ő maga is csodálkozik,
milyen gyorsan eltelt a négy gimnazista év. Tóth Daniella is egyike az idei végzősöknek.
Milyen érzések kavarognak benned most, a tizenkettedik évfolyam végén?
Erre elég nehéz választ adni...izgulok,reménykedek,és persze sokat tanulok.
Számomra nagyon gyorsan eltelt ez a 4 év ,és őszintén megvallva igazán
hiányozni fog az osztály, a tanárok,sőt az egész iskola.
Mióta irányítod a DÖK munkáját?
Már kilencedikben sikerült megszereznem a diákönkormányzat vezetői címet,
aminek igazán örültem, hiszen általános iskolában nem tudtam ennyire benne
lenni az iskola eletében
Mire emlékszel vissza legszívesebben ebből a munkából?
Sosem felejtem el az első verébtábort, amit már a DÖK tagok és én
szerveztem: remegett kezem, lábam, amikor beszédet kellett tartani. Jó érzés
volt vissza adni a "kicsiknek", amit mi egy évvel azelőtt kaptunk.
Lehet-e már tudni, ki lehet az utódod a DÖK élén?
Már lehet írni a pályázatot, hiszen májusban választjuk az új DÖK vezetőt.
Olyan embert keresünk, aki ki mer állni a diákok elé, határozott, kedves és
nem utolsó sorban példát tud mutatni a tanulásban is, hiszen ő fogja képviselni
iskolánkat. Biztos vagyok benne, hogy szuper diák kerül a helyemre, hiszen a
verébtáborokból ítélve, tényleg jó fejek, kedvesek a „kicsik”
Van-e olyan program, amit tervezetetek, de valami miatt nem sikerült megszervezni?
Szerettük volna, hogy legyen egy 8 órás foci vagy kosármeccs, ez végül csak terv maradt, de talán a leendő DÖK
vezetőnek sikerül majd megszervezni ezt is. A diákoknak biztosan tetszene.
Említetted, hogy sokat tanulsz, készülsz az érettségire. Milyen továbbtanulási terveid vannak?
A Közszolgálati Egyetemre készülök, a Hadtudományi és Honvédtisztképző karra.
Sok sikert kívánunk neked a felvételihez!

Danielláról mondták….
Megkérdeztünk néhány embert a suliban, mit is gondolnak a diákönkormányzat vezetőjéről!
„- Igazán jól összefogta a diákokat, lány létére tudott nagyon kemény lenni , ha kellett. Jó ötlete volt például a
csapatépítő DÖK-tábor Tokajban. Ezt a programot mindenképpen érdemes lenne megtartani.”
Papp József és Deák Vince DÖK-képviselők, 12. B osztály
„- Az osztályból is igyekezett közösséget formálni, próbált összefogni minket. Sokat köszönhetünk neki azért is,mert
mindig „közvetített” az osztály és a tanárok között.”
Vislóczki Adrián, 12.D osztály
„- Megbízhatóság, fegyelem, de egyúttal kreativitás és humor is. Ezek a szavak jutnak róla eszembe elsőként. Nagyon
nehéz lesz őt DÖK elnökként pótolni”
Borosné Puskás Bernadett tanárnő

11

Új rovat a Momentánban: Billentyű !
Billentyű - avagy kortárs irodalom tantermen innen és túl
A sportrovat mellett újabb állandó oldallal jelentkezik a Momentán. Az ötlet, hogy foglalkozzunk a
kortárs irodalommal könnyen megszületett, annál nehezebbnek tűnt a folytatás. Ezért megkértük
Tarné Pásztor Nikoletta tanárnőt, legyen segítségünkre a diákok megszólításában.
- Az irodalomtanulás
során sokan felteszitek
az
örök
kérdést
magatoknak (sokszor
kimondva
és
kimondatlanul
is),
miért kell kötelező
olvasmányokat olvasni.
Nem is érdekesek,
hosszúak,
és sokszor nem is érted
a
mondanivalójukat,
hiszen egy teljesen
idegen világot tárnak
eléd, ami már rég elmúlt, akkor minek vele foglalkozni.
Majd inkább megnézed filmen, hogy azért mégis valami
fogalmad legyen a történetről, és ne kapj rossz jegyet
miatta.
Ezzel nem vagy egyedül. Már a nagyszüleitek is
hadakoztak valószínűleg ellene, és mégis még ma is
emlékeznek arra, hogy ki is volt Nemecsek Ernő, vagy
éppen Dobó István.

néhány könyv kötelezővé tételével magam is egyet
értek, mégis úgy gondolom, szükség van rájuk ahhoz,
hogy a világ összefüggéseit megértsük. És igen, van
köztük jó néhány, ami igenis szórakoztató, vagy
éppen az aktuális lelkiállapotodnak megfelelő, és
talán még néhány kérdésedre választ is kaphatsz
általuk. Persze ez nemcsak a kötelező olvasmányokról
mondható el, hanem bármilyen könyv elolvasásáról.
Középiskolás
éveimre
visszaemlékezve
nagy
kedvenceim voltak Kosztolányi Dezső Édes Annája és
Móricz Zsigmond novellái. Olyan világot tártak elém,
mely könnyen elképzelhető volt számomra, szereplői
érdekes karakterek, és kíváncsian vártam, hogy az adott
mű végére hogyan alakul sorsuk. Ezeket ma is nyugodt
szívvel tudom ajánlani bárkinek.
Ennyi év után, miután az én olvasmányaim listája is
gyarapodott, szívesen beemelnék a mai kor
irodalmából is egy-két igazi gyöngyszemet. Persze
ilyenkor sokan a Harry Potterre gondolnak, de mivel
szinte minden részének van már filmes feldolgozása, így
nem hiszem, hogy sokan vállalkoznának a
könyvformátum forgatására.
Ha a klasszikus szépirodalom vonalán akarok
haladni, akkor Szabó Magda: Az ajtó című regénye
kapna
helyet
az
elolvasandó
írások
között.
Mély
lelki
folyamatokat
ábrázol,
melynek hátterében titok
lapul. Az események
sorozata azonban képről
képre bontja ki ezt a
rejtélyt. Nem hagyja az
olvasót „pihenni”, hiszen
folyton nyitva hagyja a
kíváncsiság ajtaját.
Kíváncsi lennék, a ti olvasmányaitok közül melyek
lennének azok, melyeket beemelnétek a kiszabott
„nyári” olvasmányok sorába.
Írjátok meg nekem egy rövid indoklással, hogy
megjelenhessen a júniusi Momentánban!

Manapság azonban jóval több ismeretanyag elsajátítása
szükséges akár az érettségi megszerzéséhez is, így ezen
irodalom skálája is kibővült. Nem mondom, hogy
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Civilben musicalszínész – bemutatkozik az iskola új rendszergazdája
Svantner Julcsi beszélgetett Nagyidai Gáborral, aki a Nyíregyházi Egyetem hallgatója, s a gimnázium
rendszergazdája.
Mesélnél arról, hogy miért és
hogyan is választottad a Vasvárit?
Az iskolába kerülésem az egy
felettébb mókás sztori, mert nem én
találtam erre a lehetőségre, hanem ő
talált rám és ez úton is szeretném
megköszönni
Kovács
Ágnes
Igazgatónőnek a lehetőséget, hogy
itt dolgozhatok.
Mi lenne az, amit feltétlenül el
kell mondanod, ha valaki szeretné
megtudni, hogy ki is Nagyidai
Gábor?
Fontos
számomra,
hogy
szabadidőmben játékok és egyéb
programok
fejlesztésével
foglalkozom, emellett ha nem is HC
de casual gamer vagyok. A jelenlegi
kedvencem a Factorio - nem fizetett
hirdetésünket látták ☺- Amióta
ismerem az informatikát szerettem
vele foglalkozni és szeretek

bütykölni és játszani gépen ergó
szerettem volna ezeket ötvözni
valamint
játékfejlesztéssel
foglalkozni.
De életem fontos része az is, hogy
„civilben” musical színész vagyok.

minden zenét szeretek,
hangszerek vannak.

amiben

A zenére hogy találtál rá?
Halvány elképzelésem sincs. 4 éves
korom óta énekelek hobbi szinten
onnan meg minden jött magától…
Kik a kedvenc zenészeid?
Kifejezetten kedvencem nincs, de
ha fel kéne sorolnom párat, amit
szeretek akkor: System of a Down,
Leander, Road , Depresszió,
Tankcsapda, Slipknot.
A musicalek közül az Elizabeth, az
István a király és a Jekyll & Hyde ,
amelyek a kedvenceim, de gyakran
hallgatok
Mozartot is, szeretem az igényesen
megírt zongorajátékot. Igazából

Janza Katával egy előadás után
Te játszol valamilyen hangszeren?
Próbáltam (zongora, gitár, furulya)
de nem az én világom. Nekem a
torkom a hangszerem.

Közeleg a tél… sőt már itt is van, de legalábbis a 6. évad !
Ha azt mondom, Közeleg a tél… és te aggodalmasan bólogatni kezdesz, akkor már félszavakból is
megértjük egymást, mert te is Trónok harca rajongó vagy.
A jobbnál jobb televíziós sorozatok
korát éljük, de minden más,
egyébként kitűnő szériánál, is
nagyobb érdeklődés kíséri a
Vastrónért vívott véres küzdelmet.

Beszélhetünk persze a tökéletes
marketingről is a sorozat kapcsán, a
kiváló színészi teljesítményekről, az
igényes látványvilágról, de ne
felejtsük el, hogy az egész

univerzum szülőatyja mégiscsak
Martin mester volt, aki most
elhagyta az alkotógárdát.

George R.R. Martin a Tűz és Jég
dala című regényciklusa alapján
íródott ugyanis a forgatókönyv, de a
6. évadtól nincs tovább, az új
regény ugyanis még nem készült el,
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a sorozat forgatókönyvírói tehát
szabad kezet kaptak.
A Bryan Cogman és David Benioff
vezette kreatív csapat eddig is
bizonyított, de hogy Martin papa
nélkül mire jutnak, azt csak az évad
előre haladtával derül ki igazán.

Beszéljük meg,
következő

a

Momentán
számában!

Momentán sport: NBII-ben a Szpari!!
Nemcsak ez biztos, hanem az is, hogy Mátyus János marad a Nyíregyháza trénere, aki az NBI-be való
feljutást tűzte ki célul. Ehhez szükség lesz azoknak az új játékosoknak a munkájára is, akik az elmúlt
hónapokban igazoltak a klubhoz.
Őket mutatja be Márton Fanni, a Momentán sportrovatának szerkesztője.
A téli átigazolási időszakban a Nyíregyházi Spartacus 3
játékost igazolt Harsányi Zoltán, Szécsi Márk és Szalai
Vilmos személyében. Harsányi Zoltán és Szalai Vilmos
a Mezőkövesd csapatából, míg Szécsi Márk a
Kecskemét csapatából érkezett. Valamint a három
játékoson kívül Csorba Szabolcs szerződését is
meghosszabbították ugyanis neki opciós szerződése volt.
Az újonnan igazolt játékosok mérkőzésről mérkőzésre
jobban teljesítenek, Csorba Szabolcsról pedig eddig is
tudtuk, hogy nagyon jól játszik.
Továbbá Vámos Márkot kölcsön adta a Szpari a
Nyírbátornak, Jagodics Bencével közös megegyezésre
szerződést bontottak és Zán Krisztián és Ács Ádám
pedig visszakerült a korosztályos csapatba.

Szokol Zsolt:"Lejárt a szerződésem a csapatnál és
egyébként is el akartam jönni. A nyíregyházi csapat
pedig ajánlatot tett, amit el is fogadtam és jó célok is
vártak itt rám, illetve apukám Nyíregyházi és a családom
is itt él, ezért döntöttem úgy, hogy itt folytatom a
karrierem."

Villáminterjú Szokol Zsolttal és Csorba Szabolccsal
Mivel foglalkoztok a futball mellett? Esetleg van
valami hobbitok?
"Jelenleg mind a ketten nyelvet tanulunk és szabad
időnkben szívesen járunk squashozni."Melyik a
legemlékezetesebb pillanat pályafutásotok során?
Szokol Zsolt:"Az u21-es válogatottság, Japánban voltunk
egy nemzetközi tornán, illetve, amikor az nb2-ben
nyertünk és feljutottunk az nb1-be."
Csorba Szabolcs:"Nekem is az nb1-be való feljutás a
legemlékezetesebb."
Melyik a kedvenc csapatotok?
Szokol Zsolt:"Mostanában kevesebb meccset nézek, de
Liverpool szurkoló vagyok."
Csorba Szabolcs:"Barcelona"
Csorba Szabolcs korábban Bangladesban is játszott
rövid ideig. Megkérdeztem tőle, hogyan is jutott ő ki
pont oda.
Csorba Szabolcs: "A menedzserem segítségével jutottam
ki és az ottani csapatban az edző is magyar volt. Az
egészet egy kalandnak fogtam fel, de a szíven haza
húzott."
Pályafutásodat végig tekintve tudom, hogy egészen
fiatal korod óta focizol és egy nagyon gyors és jó
játékos vagy. Az Újpest csapatának is tagja voltál,
ami egy egészen nagy múltú csapat, miért döntöttél
mégis a Spartacus mellett?

A Momentán jelszava tehát maradt a következő
idényre is : HAJRÁ SZPARI !
Sajtósok lettünk
November
végén
csapatunk a Nyíregyházi
TV-nél járt. Számomra a
legnagyobb élményt a
sportriporterrel
való
beszélgetés
jelentette.
Dankó
László
Nyíregyházi TV egyetlen
sportriportere különleges
lehetőséget ajánlott fel :
ha elkezdődik a Nyíregyházi Spartacus Football Club
szezonja keressem meg és élőben is megmutatja hogyan
is zajlik az ő munkája. Kapva, kapván ezen a
lehetőségen, február végén megkerestem. Így kerültünk
be Szabinával a sajtós csapatához és váltunk állandó
látogatóvá
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Momentán utózöngék
Kedves Eszter és Klau!
Emlékeztek

még

a

Momentános

megbeszélésekre? A liternyi kávéra?
A

Rock-sulira?

A

Momentán

Beachre? A trailer forgatásra? A
sok-sok

cikkre

és

fotóra?

Szuper

főszerkesztők voltatok, és most, csak
az jár a fejünkben,
hogy milyen ócska, vacak, keserves érzés tud lenni a búcsúzás…
meg az is,
hogy milyen értékes, becses és rendkívüli érzés tud lenni a barátság…
Akkor hát itt az ideje egy baráti búcsúölelésnek a Momentántól!

Szigeti Boglárka, Tudlik Dóra , Soós Máté, Fedák
Szabina és Fodor Nikoletta!
Köszönjük, hogy a Momentán történetének, ha egy
rövid időre is, részei voltatok!

Momentán
A Vasvári Pál Gimnázium diáklapja
Megjelenik: kéthavonta
Felelős kiadó: Kovács Ágnes igazgató
Címe: 4400Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8.
Szerkesztőség e-mail címe: momentan_vpg@freemail.hu
Diák szerkesztő: Béres Eszter és Papp Klaudia
Patronáló tanár szerkesztő: Győri Izabella
Újságírók : Fazekas Márk János, Márton Fanni, Svantner Julianna, Oláh Fanni Loretta
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