Momentán
A Vasvári Pál Gimnázium diáklapja

5. évfolyam, 2. szám 2016. február
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Félévi értékelés Kovács Ágnes igazgatónővel
Az iskolai tanév féléve jó lehetőség egy kis értékelésre. Erre kértük iskolánk igazgatónőjét, Kovács
Ágnest, aki a dicsérő szavak mellett emlékeztette a vasvárisokat kitűzött céljaikra is.
Milyennek találta igazgatónő a féléves tanulmányi
átlagot?
Az ilyen helyzetekre szokták mondani, hogy az egyik
szemem sír, a másik nevet. Nagyon pozitív az, hogy a
végzős osztályok nagyon szép tanulmányi eredményt
értek el, náluk egyértelműen látszik, hogy komolyan
veszik a tanulást, készülnek az érettségire. Igaz, hogy
nem számít a tanulmányi átlagba, de nagyon örömteli az
is, hogy egyre több a nyelvvizsga is, sőt az idén hat
kiemelkedő OKTV-dolgozatnak is örülhettünk. Három
angol és három biológia dolgozatot küldhettünk tovább,
s Fehér Alex, 12. E osztályos tanuló biológiából a 2.
fordulóban versenyez. Alex és a szintén kiemelkedő
munkát készítő Kondor Péter is Grünstein Emese
tanárnő tanítványa. Szeretném még kiemelni Mogyorósi
Szabina teljesítményét, aki még csak 11. évfolyamos, a
természettudományos osztályba jár. Tőle remélhetőleg
jövőre is hasonló jó eredményt várhatunk.
Természetesen nem akarok túl elfogult lenni saját
tárgyammal, a biológiával , s ezért szeretném kiemelni,
hogy minden vasváris versenyeredményre és sikeres
szereplésre büszkék vagyunk. Ezekről rendszeresen hírt
ad az iskola honlapja, s természetesen a Momentán is.

A motiváció legfontosabb alapja a célkitűzés. Ha
pontosan tudod, hogy mit és miért akarsz elérni, akkor
könnyebben veszed az akadályokat is.
Mit kell ezért tenni a diákoknak? Milyen tanácsokkal
szolgálna igazgatónő?
A legfontosabb , hogy pontos célokat tűzzenek ki maguk
elé a tanulók. Emellett ne felejtsék, a sok hiányzás sem
tesz jót a tanulmányi eredménynek. Reméljük,
hamarosan itt a napsütéses , tavaszi idő , és ez is
hozzásegít minket ahhoz az energiához, ami a tanév
sikeres befejezéséhez kell.

Igazgatónő és Szekér Lászlóné tanárnő a városi
sportgálán, ahol vasvárisokat is jutalmaztak.
„A kutatók délutánja is olyan sikeres program, amit
mindenképpen folytatni kell.”- nyilatkozta az újságnak
igazgatónő.

Mire vonatkozik az egyik szemem sír, a másik nevet
mondás első része?
A tanulmányi átlagra, ami iskola szinten most elmarad a
tavalyitól. Bár ez évek óta így van: az év végi jegyekre ,
érthetően jobban koncentrálnak a diákok. Most is az
átlag javulását várom júniusra.
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Félév -még mindig értékelünk
A félév mindenkit számvetésre késztet, de, ha ez nem lenne elég, akkor jön a Momentán, és arra kér
diákokat és tanárokat egyaránt, hogy értékeljék az eltelt félévet…

Szász Éva tanárnő számára igazán
izgalmas volt ez a félév, hiszen
szeptemberben kezdett el tanítani
gimnáziumunkban. így először arról
érdeklődtünk, hogy miért is
választotta a tanári pályát, és hogy
hol tanított eddig?

-Gyermekkorom
óta
tanár
szerettem volna lenni, és a
középiskolában megszerettem az
irodalmat,
így
lettem
magyartanár.
Pályámat
Nyírbátorban kezdtem.
Tanárnő a Momentánnak azt is
elmesélte, hogy két gyermeke
mellett most igen kevés szabad
ideje van, de igyekszik sportolni,
tornázni. A félév során a
verébavató és a karácsonyi
műsor volt legmaradandóbb
vasváris élménye. A félévet így
foglalta össze tanárnő:
- Megtapasztalhattam, hogy a
gimnáziumban magas színvonalú
oktatás folyik. A tanári kar
segítőkészsége,
és
a
diákok
együttműködése könnyítette meg a
beilleszkedésemet az új közösségbe.
Komoróczy Tamásné tanárnő, a
10.D osztályfőnöke. Értékeléséből
osztálya sem maradt ki.

-Úgy érzem, sok-sok munkával telt
el a félév. Ennek ellenére nem érzem
elég eredményesnek. A saját
osztályom sajnos a tizedikesekre
jellemző,
mindent elfelejtő és
meglehetősen rendetlen korszakát
éli, ezért időnként szélmalomharcot
folytatok velük, s csak abban
reménykedhetek,
hogy
lassan
érettebbé válnak.
Az
érettségi
előtt
álló
csoportjaimban
is
igyekeztem
mindenkit eredményes munkára
sarkallni, s bízom benne, hogy a
következő félévben mindannyiuknak
kedvezően sikerülnek majd a rájuk
váró megmérettetések.

Melyek voltak tanárnő számára a
félév
legemlékezetesebb
eseményei, szép pillanatai?
-Mindjárt a tanév kezdetén nagyon
élveztem a Vasváris Színjátszó Kör
fellépését a Vidor Fesztiválon,
tetszett a karácsonyi műsor, és
nagyon
izgultam
a
természettudományos
délutánon,
mert a kísérletek nagy részét a saját
osztályom tanulói mutatták be. Bár
ők biztosan úgy érzik, hogy mindig
csak szidom őket és állandóan
elégedetlen vagyok, de azért
elmondom, hogy az előző félévben
többször is nagyon büszke voltam
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rájuk, amikor az osztályomban
tanító kollégák minősítésekor, vagy
tanfelügyeleti látogatásokkor az
iskolánkba
látogató
szakértők
nagyon jó véleményt alakítottak ki
az itt folyó munkáról.
Takács Evelin 9.C osztályos
tanulót arról kérdeztük, hogy
mennyire volt számára nehéz
alkalmazkodni az új iskolához,
követelményekhez.
-Nehéz volt alkalmazkodni az új
iskolához, de a beilleszkedés elég
gyorsan ment, pedig nagyon féltem
tőle. Itt, a Vasváriban többet kell
tanulni,
mint
általános
iskolában,így ehhez is kellett egy kis
idő, míg hozzászoktam. A félévi
bizonyítványommal meg vagyok
elégedve ( főleg négyeseim vannak),
de én úgy érzem,hogy ha még egy
kicsit többet tanulnék,akkor jobb is
lehetne, év végére meg is próbálok
javítani.
A legtöbbet talán az angol jegyért
dolgoztam, mert bár van középfokú
nyelvvizsgám, tagozaton nagyon
sokat kell nyelvből tanulni.
A félév legemlékezetesebb vasváris
pillanatai számomra: a verébavató,
a Hallowmartin- nap, a nyelvi
karácsony
és
a
zakopanei
osztálykirándulás voltak
.

Morvai Bereniké 11.E osztályos
tanulónak csak egy négyese van,
angolból, év végére azt is szeretné
kijavítani, ahogyan megfogalmazta
„ha tanárnőtől lehetőséget kapok a
javításra,akkor biztosan élek majd
vele.”
Bereniké úgy érzi, hogy különösen
sokat dolgozott a német és
történelem jegyeiért, de mindkettőre
szüksége is van a továbbtanuláshoz.

-Debrecenben szeretnék tanulni
Nemzetközi Gazdálkodás szakon.
Már
általános
iskolában
is
közgazdász akartam lenni, nagyon
szeretek számolni , és persze a
történelem tantárgy szeretete is
nagy szerepet játszik benne.
Milyen a 11. évfolyam a többihez
képest: mi a nehezebb, mi a
könnyebb a tanulásban?
-A
11
évfolyam
az
egyik
legnehezebb, bár még nem tudom
milyen a 12.-ik . Ebben az évben
már jobban fókuszálunk a tárgyra
amivel kezdeni szeretnénk valamit.
Nehezebb az, hogy nincs annyi”
töltelék tantárgy”, amin esetleg
tudnánk pihenni egy keveset.
Mire jut még időd a suli mellett?
-Az iskola mellett nagyon fontos
számomra a sport. Már 5 éve
lovagolok, és egyszerűen muszáj

csinálnom
,
kell
valami
kikapcsolódás a folyamatos hajtás
mellett. De a sorozatokat , filmeket
sem vetem meg .
A nővéred is a vasváriba járt,
tavaly érettségizett. Ő hol tanul
most? Előny vagy hátrány volt
számodra, hogy Donatella már
"kijárta neked az utat" itt a
suliban?
- Igen Donatella is ide járt, de nem
érzem, hogy ez befolyásolt volna. A
tanárok mindenkitől ugyan annyit
követelnek . Ő most a Debreceni
Fogorvostudományi Kar hallgatója.

A
képen
Donatella
és
osztályfőnöke, Vilman Amália
tanárnő a tavalyi ballagáson.
Ekkor még Donatella előtt állt két
emelt szintű érettségi . Biológiából
és kémiából is kiválóan teljesítve,
az egykori vasváris diáklány ma
már a debreceni Orvostudományi
Egyetem
hallgatója.
Vilman
tanárnőtől azt is megtudtuk, hogy
Donatella már sikeresen teljesítette
az első félév vizsgáit. A Momentán
hasonló sikereket kíván a vasvári
minden vizsgázó "öregdiákjának"
Hetey Tamás 11.D osztályos
tanuló is válaszolt a Momentán
kérdéseire.
Hogyan zártad az első félévet?
Az első félévet úgy zártam, ahogy
terveztem, minden tantárgyból, ami
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a
továbbtanuláshoz
szükséges
kihoztam a lehető legjobbat. Ami
viszont számomra felesleges legyen
az fizika vagy német csupán
elégségessel zártam. Ez azonban
nem zavar, mert így sokkal több
szabadidőm van, és a fontosabb
dolgokra is több figyelmet tudok
fordítani.
Tervezel-e javítani a jegyeiden, és
ha igen, akkor hogyan?
-Nem nagyon tervezek javítani
semmin. Készülni fogok nemsokára
az angol osztályozóra, de úgyis meg
lesz szóval nem izgulok.
Mik a terveid a jövőre nézve?
-A
jövőre
nézve
másokkal
ellentétben én egy évet minimum
halasztani akarok. Ki szeretnék
menni külföldre tökéletesíteni a
nyelvet, tapasztalatot szerezni,
világot látni. Miután ez megvolt
lesz, ami lesz, de a célom az, hogy
egész életemben olyan munkát
végezhessek, ahol saját magam
szabom meg a határidőt es a napi
teendőimet. Röviden nem akarok
másnak
dolgozni,
inkább
dolgozzanak nekem mások. (Lehet
jelentkezni srácok.)

Vasvárisok itt-ott mindenütt- versenyek
Az első félévben is számos megmérettetésen vettek részt a vasvárisok. Összegyűjtöttük az
eredményeket. Minden versenyzőnek és a felkészítő tanároknak is gratulálunk a sikerekhez!
Felkészítő tanáraik: Győri Izabella és Veress
Menyhért.

Országos Angol Nyelvhasználati Verseny
2. helyezés:Rabb Dorottya (11.C)
Felkészítő tanára: Gulyás Anita

Thália kedvence – városi vetélkedő a Bencs
Villában-

Hit, Remény, Szeretet Szavalóverseny
Különdíj: Illés Nikoletta (11.E)
Felkészítő tanára : Mikó Gyöngyi
Reading in English Competition
1. helyezés:Böszörményi Eszter (10.C) Felkészítő
tanára: Mátyás-Erdélyi Tünde

4. helyezés: Bora Balázs (12.C)
Felkészítő tanára: Gebri Márta
6. helyezés: Turcsán Franciska (10.A)
Felkészítő tanára: Viraszkó Szilvia
ACE Angol párbeszéd verseny
6. helyezés: Majzik Bendegúz (10.D)
Felkészítő tanára : Viraszkó Szilvia
Szavalóverseny a Magyar Kultúra Napján
3. helyezés : Illés Nikoletta (11.E)
Felkészítő tanára: Mikó Gyöngyi

2. helyezés : Tóth Anna (10.C), Varga Virág( 11.E),
Soós Máté (12.C) és Incze Ákos (12.A )
Felkészítő tanáruk : Mikó Gyöngyi

Megyei Kölcsey Szónokverseny

Iskolánk féléves sporteredményei
Futball:Teremlabdarúgásban a fiúk a megyei
bajnokságot megnyerték, így január 30-31. között
Békéscsabába utaznak országos döntőre. Az amatőr
fiú és lány csapat az elmúlt éves eredményei alapján
kiemelt, ezért csak áprilisban kezdik meg a szezont.
Az MLSZ által szervezett fair-play Cup-on az
iskolai csapat az összes selejtezőből tovább jutott
Atlétika: Ősszel rendezték meg a mezei
futóversenyt városi és megyei szinten, ahol az
országos döntőbe többen is bejutottak: csapatban:
V. korcsoport leány: Botos Boglárka,Beleon
Réka,Petruska Enikő,Nagy Ágnes Dóra / fiú:
Halecskó Máté, Lakatos Patrik, Kertész Kevin, Kiss
Máté
Egyéni: V. korcsoport- leány: Botos
Boglárka,Beleon Réka fiú/Holecskó Máté VI.
korcsoport leány:Tukacs Emese,Jordán Nikoletta
fiú/ Csiszár Péter

Különdíj : Jécsák Mátyás (10.D)
Felkészítő tanára: Győri Izabella
Országos Ének-Zenei Verseny
Különdíj: Zábrósk Mirabella,Borsi Lili, Henzsel
Judit, Lukács Viktória
Felkészítő tanáruk: Borosné Puskás Bernadett
Környezetvédelmi kisfilm-pályázat
1. és 2. helyezés :a 9.C osztály

Röplabda: A lány V.-VI.összevont korcsoportja a
diákolimpián országos 3. helyig jutottak, míg a fiuk
V.-VI.korcsoportja a területi döntő 2. helyezettjei
lettek.

Környezetvédelmi fotó-pályázat
1-3.helyezés: Béres Eszter (12.E), Oláh Fanni (9.C)
és Tudlik Dóra (12.C)
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Momentán- példa-kép(p)
Sokan, sokféleképpen szeretjük az állatokat.
Lehajolunk a sétáltatott kedvencekhez, mi magunk is kényeztetünk otthon egyet-kettőt, lelkesen osztjuk meg a
facebook-on a cuki videókat, vagy egy-egy elkeseredett felhívást, s őszintén szurkolunk is, hogy haza-, vagy
éppen gazdára találjon az a négylábú.
Szeretjük az állatokat?
Én például szeretem az agyon- dédelgetett macskámat. De hogy szeretem-e az állatokat? Nem tudom. Ha az
állatszeretet mércéje Potor Eszti , a 12.C-ből, akkor én még csak próbálkozom….és nagy szeretettel ajánlom
példa-képpen a munkáját bemutató írást minden vasvárisnak. (-győri.i)

„Élmény nekünk- Étel nekik”
Potor Eszti, az Állatbarát Alapítvány önkéntese számolt be a Momentánnak egy különleges flashmobról
A legnagyobb titokban indult útjára
kezdeményezésünk, a „Kézzel,
lábbal a négylábúakért. Élmény
Nekünk- Étel Nekik” elnevezésű
flashmob
megmozdulás.
A
legnagyobb titokban, bár mindenki
tudott róla, csak „otthonom” az
Állatbarát Alapítvány nem.

Így azután óriási volt a meglepetés,
mikor 2015. december 19-én , este
18 óra után pár perccel az
alapítványi Forgatagos Házikónk
előtt egyszer csak elkezdett gyűlni a
tömeg. Aztán megszólalt a zene és
40 fiatal, jókedvű és kedves ember
egy
profi
tánccsoportot
megszégyenítő táncbemutatót adott
elő.
Raska Andrea, az Állatothon
vezetője elmondása szerint, a
lámpával a kezében táncoló tömeg,
gyönyörű és szívet melengető

látvány volt. A tömegben ott volt
mindenki…ott
volt
minden
Barátunk!
Titkolhatatlan volt Andi és az
emberek meghatottsága, még tánc
közben
jómagunk
is
megkönnyeztünk,
látva
Andi
könnyekkel küszködő arcát…A
könnyek mögött pedig mérhetetlen
mosolyt és örömöt. Hiszen az
állatokért táncoltunk, azért , hogy a
gazdátlan
állatok
életét
megpróbáljuk szebbé tenni. Hiszen
a táncoló 40 fő, 40 kg tápot jelentett
az Állatbarát Alapítvány lakói
számára,
melyet
állandó
támogatónk a Pet Box Állateledel
Nyíregyháza tulajdonosa, Csoma
József ajánlott fel.

Óriási este volt, és óriási élmény!
Különösen szeretném NAGYON
megköszönni
barátaimnak
a
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szervezést,a kitartást, önzetlenséget
és támogatást. A Pet Boksz
állateledelnek, hogy még sosem
hagyott minket cserben,és most is
az ő felajánlásuknak köszönhetően
kaphattak kedvenceink rengeteg
minőségi tápot.

És végül, de nem utolsósorban:
Kedves táncoló vasvárisok!
Köszönöm, hogy ti is csatlakoztatok
a
megmozduláshoz,és
ezzel
növeltétek
az
adomány
mennyiségét. Mérhetetlen hálámat
nem tudom elmondani.
Kedves Igazgatónő!
Köszönjük a lehetőséget, hogy
heteken
át
az
aulában
próbálhattunk!
Szervezők:Potor Eszti, Helebrand
Enikő, Dankó Dóri, Kovács Fabula
Barbi, Csoma József

Szekér Lászlóné tanárnő kitüntetése
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezték
meg azt a díjátadót, ahol díjazták a 19 megye és Budapest
legkiemelkedőbb diákolimpián részvevő testnevelőit.
Megyénk legeredményesebb tanára a 2014/15-ös tanévben
iskolánk tanára Szekér Lászlóné volt. Böbe néni az előző
évben még a Bem József Általános iskolában tanított, ahol az
iskola röplabda csapatával nagyon sok szép eredményt ért el.
Tanárnő a 2015/16-os tanévet már gimnáziumunkban kezdte,
így megkérdeztem, hogy érzi itt magát és miért döntött
iskolánk mellett, hiszen tudjuk nagyon szerették a bemesek:
"Elsősorban a röplabda akadémia miatt jöttem ebbe az
iskolába és az, hogy gimnáziumba taníthatok számomra ez
egy új kihívás, hiszen egy felnőttebb korosztállyal is
foglalkozhatok. A kollegák nagy szerettet fogadtak és az iskola is nagyon szimpatikus számomra."-nyilatkozta Szekér
Lászlóné, Böbe néni iskolaújságunknak. Kívánjuk, hogy tanárnő találja meg nálunk számítását!
Márton Fanni

Egykori vasváris diák a washingtoni NATO-iroda élén!
Biztosan sokan olvastatok arról,
hogy egy magyar katona lett a
NATO
Szövetséges
Transzformációs
Parancsnokság
parancsnokának
pentagoni
képviselője Washingtonban.

A hír fontosságát számunkra az
növelte meg, hogy ez a katona, dr.
Porkoláb Imre ezredes iskolánk
tanulója volt. Akkor még működött
az ún. katkós osztály, azaz a katonai
kollégiumi tagozat.

A neves katona osztályfőnöke
Gebri Márta tanárnő volt.
Tanárnő a Momentánnak elmesélte,
hogy kiváló és összetartó csapat volt
az akkori katkós osztály, amit az is
bizonyít, hogy Porkoláb Imre
könyvének bemutatójára együtt
utaztak Budapestre.

A nyíregyháza.hu is megkereste
tanárnőt, aki így nyilatkozott
egykori diákjáról: „Imre a „tanárok
mintagyereke volt. Szorgalmas,
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céltudatos és segítõkész fiú. Emellett
szerény és tisztelettudó. Nem
nagyon volt olyan a középiskolás
évei alatt, amikor azt mondtam
volna neki, hogy: Ejnye, Imre.
Emlékszem az akadémiai avatására
is, már az önmagában szenzációs
volt,
most
pedig
csak
szuperlatívuszokban tudok beszélni
róla.”
Gebri Márta tanárnő kiemelkedő
tanítványa szüleivel is tartja a
kapcsolatot. A kép Porkoláb Imre
könyvbemutatóján
készült,
Budapesten, január 28-án.

Momentán Valentin-nap: Szinglik a szerelmesek napján
Fazekas Márk János írása
Hát igen sajna a Valentin nap nem mindenki kedvenc
napja ám néhányan új lehetőséget látnak benne.
Valakinek az elképzelése összejön, valakinek nem. A
szinglik élete nehéz, állandó kérdésük: mikor jön el az
igaz szerelem vagy miért nincs barátom/barátnőm.
A Valentin nap a szerelmesek ünnepe, így ilyenkor
különösen egyedül érezheti magát az illető. Elhalad az
utcán és azt látja mindenütt az egymást ölelő párok
sétálnak. Ekkor persze jön a még nagyobb magányérzet,
s szingli főhősünk azt várja ,hogy hazaérhessen és
párnák közé temetve kisírhassa lelkét…

Íme néhány PROGRAM,
Valentin napkor:

amit

megcsinálhatsz

1. Rendezd meg a nemek csatáját!
Gyűljetek össze pár szingli baráttal és játsszatok fiúk a
lányok ellen játékokat. Akár bowlingról, akár Nintendo
Wii-ről, vagy bármi egyébről legyen szó, mindenképpen
jó szórakozás lesz. Lehet, hogy még szingli vagy, de egy
ilyen buli során akár össze is melegedhetsz valakivel.
2. Nézzetek meg egy horror filmet!
Ha szingli vagy, akkor a Valentin-napot nem kéne
romantikus filmek nézésével töltened, hiszen csak még
rosszabb lesz a kedved, magányosabbnak fogod érezni
magadat. Ehelyett szingli haverokkal rendezzetek
horror-maratont !

Jó , vannak olyanok is akiket ez a Valentin napi cirkusz
nem nagyon érdekel, ők csak próbálják túlélni a napot és
arra gondolnak: jövőre nekem is lesz kit a karjaimba
tartani. Nos, bevallom, én is így vagyok ezzel, még én
is egyedül álló vagyok. Kidolgoztam azonban néhány
szabályt a Valentin nap túléléséhez. A legfontosabb :
érezd jól magad, és NE SIRÁNKOZZ.
3. Merülj el egy jó könyvbe!
Egy jó kalandregénynél nincs is jobb. Ajánlani tudom
Gordon Fletcher -től
A tök(él)etlen katona című
szerep- és kalandregényt.
Persze a bulikat sem szabad kihagyni, mert talán
összejössz valakivel. Remélem néhány embernek
segítettem ezzel a rövid cikkel és sok szerencsét a
jövőben .

8

Szerelmes Momentán: „Házi nyúlra nem lövünk?”
Molnár Anna írása
Most, hogy közeleg a Valentin-nap, mindenhol párokat látsz? Egyedül
érzed magad így, a szerelmesek ünnepén? Lehetséges, hogy már van is
kiszemelted…de bizonytalan vagy, hiszen a lehetséges Nagy Ő éppen veled
egy osztályba jár…
Bármit is teszel a „házi nyúlra nem lövünk”-szabályt érdemes fontolóra venned. Megosztó vélemények alakultak ki a
témáról. Van, aki szerint soha nincs jó vége, ha Ámor nyila osztálytárssal vagy iskolatárssal hoz össze, azaz valakivel,
akit nap, mint nap látsz. Persze tudjuk, kivétel erősítheti a szabályt, hiszen, és sokan ezt vallják, jobb nem is lehetne a
helyzet, mert így sok időt tölthetsz együtt szerelmeddel. Amit ilyenkor figyelembe kell venned az az, hogy mindketten
ugyanolyan komolyan gondoljátok-e a kapcsolatot.
Másrészt az osztálytársak szeme, tudjuk, mindent lát, és előfordulhat, hogy rosszindulatú pletykák fognak életre kelni.
Arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy a kapcsolat friss maradjon, hiszen, ha ennyire sokat látjátok egymást
könnyen unalmassá, színtelenné és lapossá válhat.
És hát, sajnos a legrosszabbról is beszélni kell, ami nem más, mint a szakítás. Vajon milyen lesz utána egy padban
ülni? Amikor rózsaszín köd borít el mindent, nehéz józanul gondolkodni, de fontos, hogy minden helyzetre fel légy
készülve, hogy senki ne sérüljön.
Ha tehát úgy gondolod, ennyi kockázat megéri, s betartod ezeket az íratlan szabályokat, akkor nem kell félned!
Szólítsd meg bátran kiszemelted az iskolában. Talán éppen Valentin napon jött el a megfelelő pillanat!
Erről a témáról beszélgettem Gál
Eszterrel és Suga Istvánnal, akik
éppen Valentin napon ünneplik
ötödik
hónapfordulójukat.
Ők
abszolút
pozitív
véleménnyel
vannak az osztálytársi kapcsolatról.
Íme
néhány
kérdés, és
a
szerelmesek válaszai.
Hogyan ismerkedtetek meg?
Ehhez is van köze az iskolának?
Eszter: -Teljes mértékben, ugyanis
az iskolában ismerkedtünk meg, de
persze
a
sulin
kívül
is
beszélgettünk.
István: -És igazából az iskola előtt
nem is találkoztunk soha, szóval év
elején láttuk meg egymást először,
és rá két héttel jöttünk össze.
Melyikőtök kezdeményezett?
I.: -Eszter. Ő keresett meg engem
először.
Beszéljünk egy kicsit a negatív
pletykákról,
rosszalló

tekintetekről! Mennyire érnek
titeket?
I.: -Pletykák azok vannak, de
negatív dolgot még nem mondott
senki ránk.
Hogyan
kezelitek
a
kapcsolatotokat
érintő
szóbeszédeket?
I: -Értelmetlen dologgal nem
törődünk.
E.: -Engem sem érdekelnek
túlzottan.
Nem
érzitek
úgy,
hogy
osztálytársként néha túl sok időt
töltötök együtt?
E.:- Nem. Szeretünk együtt lenni, és
igazából
iskolán
kívül,
hétköznapokon
nekünk nagyon
nehéz is lenne találkoznunk, mert
nagyon messze lakunk egymástól.
I.: Ez így van,nincs olyan, hogy
unjuk egymást.
Nem féltek attól, hogy nem
tudjátok kezelni a helyzetet, ha ne
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adj’ Isten szakítanátok? Hiszen
utána is nap mint nap találkoztok.
E.:
Szerintem,
ha
tényleg
szakítanánk, akkor is tudnánk
barátként viselkedni.
I. Egyet értek, szóval, semmiképp
sem lenne rossz.
E. De nem fogunk szakítani.
I.: Semmiképp!

Nagyon aranyosak vagytok együtt,
maradjatok mindig ilyen vidámak és
pozitívak,sok boldogságot kívánok !

Momentán-pszicho: milyen személyiség vagy?
Melyik kép tetszik a legjobban?
Itt egy igazi gyorsteszt! Válassz egy képet a hat közül! Ne gondolkozz sokáig, bízd magad a megérzésedre!
Olvasd el azokat a fontos jellemvonásokat, melyek az általad választott képhez tartoznak, majd vitasd meg bátran
barátaiddal, mennyiben van igaza a tesztnek! A képekhez tartozó jellemzéseket az Utózöngék között találod, a 15.
oldalon. Jó szórakozást!

1.

4.

2.

3.

5.

6.

Momentán-nosztalgia: megkerestük egykori főszerkesztőnket …
….akit Hadzsi Bettinának hívnak, s aki egyetemistaként sem feledkezett meg rólunk.
Tanulmányairól faggattuk az egykori diákújságírót.
„-A Debreceni Egyetem hallgatója vagyok kereskedelem és marketing szakon
immár második éve. Közgazdász végzettségem lesz, ha kikerülök a nagybetűs
életbe. Imádom ezt a sulit, bár amint belecsöppentem az első
vizsgaidőszakomba rádöbbentem, hogy az érettségi elbújhat a vizsgaidőszak
mellett 
Az igazság az, hogy rengeteget köszönhetek a gimis angoltanárnőmnek,
Bergman Lászlóné tanárnőnek, hiszen így nyelvvizsgával és magas szintű
angoltudással a tarsolyomban nagy előnnyel indulok a többi hallgatóval
szemben, akiknek nincs nyelvvizsgájuk! Arra biztatnék mindenkit, hogy
próbáljátok megszerezni egyetem előtt a nyelvvizsgát ugyanis a sok vizsga
között nem lesz időtök készülni teljesen egyedül a nyelvvizsgára, márpedig
nyelvvizsga nélkül nincs diploma!  Sok erőt és kitartást kívánok nektek es
puszilom az összes tanáromat!” 

10

Momentán filmajánló
…most aztán tényleg Oscart Leóak !
Suga István kritikája a Visszatérő-ről
A 2015-ös év talán legnagyobb sikerének örvendő
film,ami több mint valószínű hogy Oscar-díj esélyes.
Ezzel végre megtörhet az átok Leonardo DiCaprio feje
fölött. Ugyanis a filmben nyújtott teljesítménye most is
fantasztikus, sőt talán még önmagát is sikerült
túlszárnyalnia. De ez a színészi munka nem
valósulhatott volna meg ha nem a világ egyik legjobb
rendezője Alejandro González Iñárritu ül a rendezői
székben.

azt, hogy mennyire képes az ember lesüllyedni az
állatok szintjére, azért hogy élhessen. Tehát a film
bonyolult mondanivalót nem tartalmaz, de a kép és
hang mindenért kárpótolja az embert. A forgatáson
DiCaprio hatalmas teljesítményt mutatott be. Szinte
minden, ami a filmben megtörtént a szereplővel, ő
maga is átélte. Talán mondhatjuk azt, hogy nem ez Leo
legnagyobb
alakítása,de
mindenképp
óriási
teljesítményt nyújtott és ez mindenképpen Oscar-díjra
érdemes.
Mindent összevetve a filmet csak ajánlani lehet,
hatalmas filmes élményt szerezhet az ember ezzel a
remekművel.

Leonardo Di Caprio a forgatáson maga is átélte a
megpróbáltatások nagy részét
A forgatás nehézségei minden képzelet felülmúltak, de
az alkotók ragaszkodtak eredeti elképzeléseikhez: a
filmbeli cselekmény sorrendjében vették fel a
jeleneteket, és csak természetes fényt használtak!

A film valós eseményeken alapul, így az élmény
sokkal erősebben érinti a nézőt. A történet a
prémvadász Hugh Glass-ről szól, akit egy medve
majdnem megöl, ezért társai úgy döntenek, hogy
hátrahagyják,ugyanis az őslakosok folyamatos veszélyt
jelentenek rájuk. A szerencsétlenül járt férfit egyedül
fia próbálja megmenteni,de őt az apja szeme láttára
megöli a film főgonosza, akit a produkció másik
kiemelkedő színésze Tom Hardy alakít. A magára
maradt,sérült és teljesen összeomlott Hugh Glass-nak
tehát egyedül kell szembenézni minden veszéllyel,és
bosszút kell állnia a fia haláláért .
Sokan jogosan mondhatják azt, hogy a film története
unalmas és semmi különös nincs benne,de nem is az
összetett cselekmény a film fő erőssége, hanem a
látvány. Annyira nyers képet mutat a valóságról, hogy
néha az ember legszívesebben elhagyná a mozitermet.
Az ember és a természet viszonyát mutatja meg a film,

Legjobb film, legjobb rendezés és legjobb színészi
alakítás. A Golden Globe-on már tarolt a film!
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Momentán-sport: két hír és sok-sok vélemény
Márton Fanni cikke
Az első hír: a magyar futball válogatott kijutott a franciaországi EB-re.
Viszokai Krisztofer 9.E
Nagyon örülök, hogy végre
kijutottunk egy világeseményre a
futball terén is. Remélem, kiteszik
szívüket-lelküket es minél tovább
tudnak menetelni. Én bízok bennük.
Fodor Zsófia 11.C
A
magyar
válogatottnál
szánalmasabbat már régen láttam.
Szinte minden selejtező meccsüket
megnéztem, de nem tudtam
eldönteni, hogy nevetséges vagy
inkább
siralmas
volt,
amit
produkáltak. Ha már a pályán
cselekvésképtelenek, legalább ne
égessék magukat tovább azzal, hogy
levelet
írnak
a
spanyol
válogatottnak. A legkétségbeejtőbb
tény azonban az, hogy büszkék
vagyunk a nulla teljesítményükre.
Meg sem érdemli az EB szereplést a
csapat. Egy szó van erre a viccre,
amit
magyar
labdarúgásnak
nevezünk: szégyen.
Beleon Réka 9.B
Kijutás az Eb-re nagyszerű dolog,
bár nem biztos, hogy ennél tovább
is fogunk jutni, mert elég labilis a

teljesítmény. Leginkább a szerencse
volt a csapat mellett. De sok sikert
kívánok!
Bugyi József tanár úr
Csoportból nem jutunk tovább.
Pók István tanár úr
Szétszedünk mindenkit! Lehet
kezdeni építeni a diadalívet a
stadionok mellé! A döntőben a
németeket fogjuk 3:2-re legyőzni, a
visszatérő
Torghelle
Sanyi
mesterhármasával.
Azután
kezdődhet a fieszta, folyjon az
üdítő… 

az olasz válogatottnak
szurkolni az eb-n.

fogok

Veres Dávid 10.D
Szerintem már ez is egy előre lépés
a
magyar
futballban,
hogy
kijutottunk az eb-re. Az esélyeinkről
szólva pedig csak annyit, hogy nem
kerültünk nehéz csoportba sőt…
szerintem a legkönnyebb csoportot
tudhatjuk magunkénak. Látok esélyt
a továbbjutásra, mert egyik csapat
sem
verhetetlen,
de
3
jó
eredményhez a fiúknak 110%-ot
kell
nyújtaniuk.
Mindhárom
meccsünk izgalmasnak ígérkezik.

Baksa Ádám tanár úr
Mint fociszurkoló személy szerin
örülök neki. Úgy érzem már a
kijutás is egy nagy sikernek
mondható, így a kinti eredmények,
ha jól sikerülnek az már csak hab a
tortán. A mi csoportunk egy
közepes erősségű csoportba került
és miután a csoport harmadikok is
kerülhetnek az egyenes kieséses
szakasz, így akár egy győzelem is
elég lehet a csoportból való
továbbjutásra. A magyarok mellett

A második hír: Hosszú Katinka nyilvánosan bírálta a Magyar Úszószövetség munkáját.
Baksa Ádám tanár úr
Bugyi József tanár úr
Pók István tanár úr
Miután nem láthatunk teljesen bele
Minden újító, jobbító szándékát
Valószínűleg nem tudunk mindent
a háttérbe, így nehéz állást foglalni.
segíteni kell.
az ügy hátteréről. Katinka minél
Úgy gondolom Katinka kimagasló
profibb körülményeket szeretne. Ő
Beleon Réka 9.B
sportolói eredményei fejlesztésére
most annyira jó, hogy szembe tud
Teljes mértékben kiállt az igazáért,
elkerülhetetlenek az általa kért
menni az úszószövetség vezetőivel,
hogy ne a reklám és a hírnév álljon
dolgok és ez a szövetségnek
nem
mernek
hozzányúlni.
az első helyen, ezért egyetértek
biztosítani is kellene rövid időn
Remélem, ez a perpatvar nem fog az
vele. Viszont a szerződés széttépése
belül, hogy az olimpiai felkészülés
olimpiai eredményesség rovására
nyilvánosan túlzás volt, mert más
zökkenőmentes legyen, és sok érmet
menni!
módon is hangot adhatott volna
szerezzen az országnak.
ennek az álláspontnak.
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Az elmúlt hetek legizgalmasabb sportversenyei
Márton Fanni írása
Vízilabda összefoglaló
2016-ban Belgrádban rendezték
meg
a
Vízilabda
Európabajnokságot. Női és férfi csapatunk
is részt vett a tornán.
A női pólósok Magyarországon egy
barátságos meccs keretein belül már
megverték a holland csapatot, de az
EB első napján kikaptak. A lányok
ezen a vereségen túl lépve
hibátlanul meneteltek egészen a
döntőig. Ismét a holland válogatott
ellen kellet megküzdeniük. Esélyt
latolgatni nehéz volt és felesleges is.
A Bíró Attila vezette csapat
fantasztikus játékot követően nyerte
meg a mérkőzést 9:7 arányban. A
lányok ezzel nem csak az EB-t
nyerték meg, de kvótát szereztek az
Olimpiára. Irány Rió!

újra a görögökkel kerültek szembe.
A fiúk nem hagyták el magukat és
egy szép meccset követően 13:10-es
arányban meg is nyerték.
A vízilabda eb mindenképp jól
alakult számunkra. A fiúknak is van
még esélyük április elején, hogy
megszerezzék az olimpiai kvótát.
Hajrá fiúk!!

Kézilabda összefoglaló
Lengyelországban
került
megrendezésre a 2016-os kézilabda
Európa
Bajnokság.16
csapat
mérettette meg magát a tornán,
ebből még 9-en küzdtek a kvótáért,
hogy kijuthassanak az olimpiára, de
hely csak 2 volt.

A Talant Dujsebajev vezette csapat
fiatalított
kerettel
indult
el
Lengyelországba. Koruk ellenére
nagyon jól játszottak, de még össze
kell szokniuk. Utolsó mérkőzésüket
a svédek ellen játszották, ahol a
vereséget követően már ki is derült,
hogy számunkra ennyi volt az EB,
csak a 12. helyen zártunk, így a férfi
válogatottunk sem lesz ott az
olimpián.
A 2016-os lengyelországi Európabajnokságot
végül
a
német
válogatott nyerte meg a spanyol
válogatottat legyőzve.

További sporthíreket
,információkat és
értékeléseket találhatsz

A férfi válogatott Görögország ellen
kezdte meg szereplését . A torna
második napját csak döntetlenre
tudták kihozni. Azonban innen nem
volt megállás. Minden mérkőzést
sikerrel vettek. Aztán jött a meccs a
döntőbe jutásért. Montenegró volt
az ellenfél. Sajnos az egyetlen
veresége a férfiválogatottnak, de
pont a legrosszabbkor. A Benedek
Tibor által vezetett csapat, így csak
a bronzért küzdhettek tovább, ahol

lapunk sportrovatvezetőjének, Márton Fanninak
új blogján:
http://fantonblogja.blogspot.hu/

A
Magyar
válogatott
első
mérkőzését a montenegróiak ellen
játszotta. Szép fölénnyel meg is
nyerték. Innentől kezdve azonban
sajnos
minden
mérkőzést
elvesztettek.
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2016.október 25-28. Történelmi múlt és populáris kultúra Londonban
Még jelentkezhettek a meghirdetett útra, amely az
angolul tanulóknak, a történelem és a filmek
szerelmeseinek is tartogat meglepetéseket.
Gulyás Anita tanárnőt, az utazás szervezőjét
kérdeztük a részletekről.
A programot elolvasva , ez az angliai út most
rendhagyónak ígérkezik. Miben lesz más, mint az
eddigiek?
-Röviden
azt
mondhatnám,
hogy
mindenben. Hiszen busz
helyett repülővel utazunk,
nem nyáron, hanem az
őszi szünetben, és nem
családoknál,
hanem
szállodában lakunk. A
programban
pedig
a
leghíresebb
történelmi
látványosságok mellett nagyobb teret kap a modern
London, s a populáris kultúra.

Kinek ajánlaná tanárnő az utazást és kinek nem?
-Feltétlenül ajánlom anglománoknak és vállalkozó
szellemű utazóknak, de csak mérsékelten azoknak, akik
nem bírják a pörgést …
Az út részleteiről informálódhattok Gulyás Anita és
Győri Izabella tanárnőknél, akik február 18-án,
csütörtökön 17 órától várják az érdeklődő diákokat és
szüleiket a klubba az utazással kapcsolatos
tájékoztatóra és megbeszélésre.

Melyik program ígérkezik a legérdekesebbnek?
-Nehéz választani, de a legkülönlegesebb a Harry Potter
filmek forgatási helyszíneinek bejárása lesz. A Warner
Brothers stúdió ugyanis hatalmas látogatóközponttá
alakította London melletti stúdióépületét.

Momentán-zene : Imagine Dragons koncert
Gál Eszter egy igazi rajongóval Pállffy Viktorral beszélgetett
2016 január 20-án megrendezésre került a már nagyon
várt Imagine Dragons koncert a budapesti Papp László
Sportarénában.
~Milyen volt az előzenekar?
-Az előzenekar a The Biebers volt. Nem nagyon
ismerem, de elég gyengék voltak. Nem voltak formában.
Nagyobb bulit akartak csinálni, mint az Imagine
Dragons.
~Milyen volt, amikor az Imagine Dragons fellépett a
színpadra?
-Az egész aréna sikítozott. Bejöttek és már bele is
kezdtek az első számukba, a Shots-ba. A tömeg tombolt,
és a zenekarral együtt énekelt.
~Hogy érezted magad a koncerten?

-Nagyon jól. Az első három
számot, ahogy tudtam,
énekeltem. Ott állt tőlem
nem
messze
a
menedzserük,
odajött
hozzám, és mondta, hogy
látja,
mekkora
nagy
rajongójuk vagyok és adott
egy gitárpengetőt. Ez nagyon jó érzés volt.
~Milyen volt élőben is látni a zenekart?
-Nagyon furcsa volt, hogy már több éve hallgatom őket,
és most élőben látom és hallom őket. Élőben sokkal jobb
volt. Nagyon jók voltak. Öröm visszagondolni rájuk.
Egy életre szóló élménnyel gazdagodtam.

14

Utózöngék
Decemberben két olyan különleges program is volt a vasváriban,
melyek igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak az iskolába.
Köszönet érte a nyelvi karácsony és a karácsonyi hangverseny
minden szereplőjének, és a szervező tanároknak: Gulyás Anita,
Vilman Amália, Borók Edina és Borosné Puskás Bernadett
tanárnőknek!

A személyiségteszt (10.oldal) értékelése
1.) erős, magabiztos, ellenállhatatlan
2.) független, vidám, pozitív
3.) megbízható, kedves, lelkiismeretes
4.) intelligens, bölcs, spirituális beállítottságú
5.) elegáns, ravasz, fölényes
6.) találékony, gyakorlatias, sportos

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 : Czimer Fanni, Fazekas Márk János,Gál Eszter, Márton Fanni, Mogyorósi Szabina, Molnár
Anna, Suga István, Svantner Julianna,
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