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„Ballag már a vén diák…”
Nem titok, hogy mindenki az eget fürkészte, vajon
szükség lesz-e az esernyőkre a kiszámíthatatlan májusi
időjárás miatt. Azután megérkeztek a búcsúzó osztályok,
a nap is kisütött, s minden adott volt egy szép és
megható ballagási ünnepélyhez.
Varga
Virág
Szonja
szavalata,
Ranyhóczki
Mariann(11.C) búcsúztató és Király Gabriella (12.C)
búcsúzó beszéde után Kovács Ágnes igazgatónő idézte
fel a négy év emlékeit. Az alsóbb évesek által átadott
tarisznyát Harry Potter világának elvarázsolt táskájához
hasonlította, mely hihetetlen mennyiségű dolgot volt
képes befogadni:„De hogy férhet ennyi minden abba kis
vászontáskába, amit a ballagók iskolatársaiktól kaptak?
Az, hogy mi lehetett Hermione varázsigéje, nem tudom,
de azt, hogy mi a miénk, elárulhatom. Tudja mindenki,
aki kimondta már ezeket a szavakat”vasváris vagyok”. A
mi varázslatunk egyszerű: szeretjük egymást és figyelünk
egymásra. Hiszünk a tudásban, az elvégzett munkában, a
bátorságban.”

sikerrel szerepeltek városi és országos zenei
fesztiválokon, versenyeken. Az osztályból került ki a
Vasvári Pál Gimnázium Diákközösségéért és a Vasvári
Pál Gimnázium Diáksportjáért díj győztese is, Rendes
Bendegúz és Ilyés Emese személyében.

Molnár Csaba tanár úr mögött már csak 19 diák állt, de
a B-sek így is fél tucat sportágban jeleskedtek a négy év
során.

Abban mindenki egyetértett, hogy tudásra és bátorságra
egyaránt szüksége lesz a ballagóknak, hiszen
elkezdődnek az érettségi vizsgák, melyekhez a
Momentán is sok sikert kíván minden végzős
vasvárisnak!

A C-sek és osztályfőnökük Holló Zsuzsa tanárnő. A
legtöbb nyelvvizsgával és a legjobb tanulmányi átlaggal
rendelkező
osztály
folytatta
a
nyelvtagozat
hagyományait, évekig szervezték például az iskola egyik
legnépszerűbb diákprogramját a Hallowmartin napot.

Borosné Puskás Bernadett tanárnő sokszor lehetett
büszke tanítványaira, hiszen diákjai az A osztályból nagy
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A D-sek az első, a gimnáziumban ballagó
természettudományos- informatika profilú osztály. Így
fontos küldetésük volt a hagyományteremtés is. Pásku
Judit osztályfőnök vezetésével jól kiállták a próbát, amit
a kiemelkedő tanulmányi eredmények mellett a
természettudományos délutánok szervezése is bizonyított.

Varga Virág Szonja 12. E osztályos tanuló nyerte el
az idén a Vasvári Pál Gimnáziumért díjat. Virág
kiemelkedő tanulmányi eredményével, a közösségért
végzett tevékenységével, s nem utolsó sorban a
Vasváris Diákszínjátszó Körben végzett munkájával
érdemelte ki ezt a kitüntetést.

Az E-sek Kiss Judit tanárnő vezetésével ballagtak, aki
így jellemezte osztályát: „aktív , vidám, hangos kis
társaság” A ballagásra eljött az osztály volt
osztályfőnöke Fülöp Ágnes tanárnő is, aki büszke
lehetett nemcsak a 13 kitűnő bizonyítványra, hanem arra
is, hogy milyen gyakran vállalkoztak jótékonysági
munkára egykori diákjai.

„A digitális fotó ugyan nem sárgul el, de a régi
barátságok igen. Vajon mindenkivel így történik majd?
Szétszéledünk érettségi után, és egyszer csak elfelejtjük
egymást? Vajon elmúlik minden, ha végzünk? Vagy
erősebb a barátságunk, mint az épület, ami összezár
minket?” Leiner Laura

A Vavsári Pál Gimnáziumért plakettet az idén a
pedagógusok közül Bakosi Béláné testnevelő tanár
vehette át.
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köszönhetem. Megváltozott a környezetemről alkotott
képem, a hozzáállásom a világhoz és más emberekhez.
Megkomolyodtam és egy új személyiség lettem, de
szerencsére még maradt egy kicsi a gyermeki énemből.
Remélem, soha nem nő be teljesen a fejem lágya.
Fodor Zsófia 12.C

Életem szerintem legszebb 4 éve volt és nagyon
sajnálom, hogy vége lett. Nagyon jó barátokra
találtam, és mindenki hiányozni fog.
Már most várom az osztálytalálkozónkat.
Kaczur Petra 12.D

A végzősök az idén is szebbnél szebb tablókkal
búcsúztak a gimnáziumtól.
A Momentán kedvence a 12.B osztály kreatív
megoldása volt. Osztályfőnökük Molnár Csaba
tanár úr is büszkén osztotta meg a facebookon a képet, és hozzátette:

„A jövő héttől érettségiző csapat! Csak a kabát
nem lesz, ami megóvja Őket!”
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Visszapillantó- hírül adjuk, mi minden történt a tanév második felében
izgalmas versenyben megnyerték a megyei döntőt!
Gratulálunk!

Bál a Vasváriban
Az idén is volt Alapítványi Bál a gimnáziumban. A 6.
alkalommal rendezett bálon a retro korszak hangulatát
idézték meg a szervezők 2017.február 11-én.

„Vörös korlátja volt a létnek”
Ebben az évben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium
színjátszós diákjai adtak nagy sikerű műsort a
kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából
rendezett városi megemlékezésen. Az előadással a
nemrég elhunyt Olofsson Placid atya élettörténetén
keresztül mutatták be a kort. Gratulálunk a darab
írójának, Győri Izabella tanárnőnek, valamint Tarné
Pásztor Nikoletta és Mikó Gyöngyi tanárnőknek, akik
színpadra alkalmazták a történetet, és végül, de nem
utolsósorban a színjátszós diákoknak!

Pénz 7 program a gimnáziumban
Gimnáziumunk is csatlakozott az országos programhoz.
Ennek keretében „Bankoljunk okosan” címmel tartott
foglalkozásokat Kropog László tanár úr az érdeklődő
diákoknak.

Iskolai műsor
Iskolánkban is megemlékeztünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hőseiről: a gimnázium
énekkara és a Színjátszó Kör irodalmi műsort adott elő
az aulában. Az előadást összeállították és betanították
Tarné Pásztor Nikoletta, Mikó Gyöngyi és Borosné
Puskás Bernadett tanárnők.
Nagy sikert aratott egykori diákunk Ebergényi Vilmos
fellépése, aki Petőfi Sándor egy megzenésített versét
adta elő.

Vasváris diákok szerepeltek Toma András, az utolsó
hazatérő
magyar
hadifogoly
emléktáblájának
koszorúzásánál is. Varga Virág Szonja szavalata után
az énekkar lépett fel, szólót énekeltek: Tordai Emese,
Katona Dorka és Karácsony Rozi. Az énekkart
felkészítette: Borosné Puskás Bernadett tanárnő.
Gratulálunk valamennyi résztvevőnek!

Verseny a könyvtárban
A képen Szitár Bence (9.D) és Magyar Boglárka
(10.A) , akik a Megyei Könytárhasználati Verseny
döntőjében versenyeztek. Dr. Huba Péter tanárnő
készítette fel őket a megmérettetésre. Bence és Boglárka
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Irodalmi pályázat
A Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája
„Miért vad a vadalma?” címmel hirdetett irodalmi
pályázatának mindhárom dobogós helyezését elnyerte
iskolánk három tanulója. Gratulálunk a szép
eredményhez!
1.helyezés: Magyar Boglárka 10.A
2.helyezés: Balogh Kim Bettina 11.E
3. helyezés: Szitár Bence 9.D
Felkészítő tanár: Tarné Pásztor Nikoletta

Országos honismereti vetélkedőn
Országos siker informatika versenyen

Végzős diákokból állt az a két csapat, mely bejutott az
„Örökségünk 48” címmel a Szakmai Középiskolásokért
Kulturális Egyesület által meghirdetett vetélkedőre. A
csapatokat Bányainé Fejes Ilona tanárnő készítette fel
a versenyre. A diákok az országos döntőben a 9. és 11.
helyezést érték el. A csapatok tagjai voltak: a 12.E
osztályból: Boros Petra, Simon Melitta és Varga
Virág Szonja, a 12.E osztályból: Jécsák Fruzsina,
Puskás Petra és Vareha Petra.
Gratulálunk!

„Én így tanítanám az informatikát”- felhívással a PC
World, a Novell Magyarország, a Viacom és az
Informatika-Számítástechnika
Tanárok
Egyesülete
támogatásával hatodik éve megrendezett Fülemüle
Országos Informatika Tehetségkutató Verseny 3.
helyezettje lett Majzik Bendegúz 11.D osztályos
tanuló. Bendegúz az idén második alkalommal indult
ezen a versenyen, s mindkét tanévben országos 3.
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Komoróczy
Tamásné.
Mindkettőjüknek gratulálunk!

Programok a Föld napján
Michel Jackson A Föld dala című zenéjére zöld színű
ruhát viselő vasváris diákok és tanárok jelentek meg a
Föld napján az aulában, hogy felhívják a figyelmet a
természet védelmére.

Legyünk zöldek! –jelszóval szervezte meg az akciót
Rádulyné dr. Fazekas Judit tanárnő. A gimnáziumban
ezen a napon a Föld megóvása, a természet sokszínűsége
állt a központban. A délután folyamán a diákok Méhész
Nóra előadásán vehettek részt, aki a Szent Jakab
zarándoklatról tartott élménybeszámolót.
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Parlamenti különóra
Már hagyomány iskolánkban, hogy
Gebri Márta és Szűcs Csabáné
tanárnők kíséretében a 11. és 12.
évfolyamosok egy csoportja ellátogat a
parlamentbe. A diákok nemcsak az
épületet és a Szent Koronát tekintik meg,
de bepillanthatnak a plenáris ülés
munkájába is. Majd maguk is frakciókat
alakítanak, s eljátszanak egy plenáris
ülést.
Az idén április végén került sor az
utazásra, mely nagy élményt jelentett
minden résztvevőnek.

Sportsikerek a 2.félévben
Sok kiváló sportoló tanul gimnáziumunkban, így a tanév második fele is bővelkedett eredményekben.
Következzenek a legfontosabbak!
Februárban Nyíregyházán rendezték meg az összevont
labdajátékok diákolimpiai döntőit. A fiú röplabdások
a nyolcadik, a kosarasok a negyedik helyen végeztek, a
leány röplabda együttes pedig megnyerte a versenyt.
Ifjúsági Serdülő Csapatbajnokságot rendeztek
Székesfehérváron. A Nyíregyházi Sportcentrum
dobóatlétái indultak a versenyen. Iskolánk tanulója
Zsiga Kinga a leány súlylökésben 3. helyezést, a leány
diszkoszvetésben 1. helyezést ért el. Április 22-23-án

rendezték meg Pécsett az Országos Súlyemelő
Diákolimpiát. Iskolánkból Tóth Anna 10.B és Urbán
Ákos 11.B osztályos tanulók vettek részt. Nagyszerű
eredményt értek el:Tóth Anna 3. helyezést, Urbán Ákos
2. helyezést. A Fatum-Nyíregyháza röplabda leány
csapata a 3. helyen végzett a magyar bajnokságon. 2
tanulónk is a csapat tagja. Kundrák Eszter 10.B és
Tóth Fruzsina 11.B tanulók.

BAJNOKCSAPAT!
Az idei év legnagyobb eredménye a lány röplabda csapat diákolimpiai bajnoki címe. A helyi média is kiemelten
foglalkozott a sikerrel, a Kölcsey Televíziónak így nyilatkozott a csapat felkészítő tanára Szekér Lászlóné tanárnő:
„ Fantasztikus hétvége volt, óriási siker, óriási
teljesítmény hazai pályán, hazai közönség előtt. Azt
mondtam, hogy érmet szeretnénk. Álmodtunk egy nagyot,
bár az ember nem meri kimondani, de igazából
aranyérmet szerettünk volna, és a csapat mindent megtett,
hogy ezt el is érjük.”
A bajnokcsapat tagjai: Ratkos Petra, Ilyés Emese, Tóth
Fruzsina, Sitku Renáta, Kundrák Eszter, Tóth
Vanessza, Tóth Dalma, Szatmári Emese, Szilágyi
Csenge, Kujbus Fanni, Szerényi Gréta, Fejérvári
Panna
Gratulálunk a csapat minden tagjának és a csapat vezetőjének Szekér Lászlóné tanárnőnek!
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A sikercsapat egyik tagjával, Sitku Renátával ( 11.B) a győzelem után készített interjút a Momentán.
Két fontos pillanata is volt a számodra az idei diákolimpiának:
te mondtad az olimpiai esküt, a vasváris csapattal pedig
aranyérmet szereztetek. melyik volt a nagyobb élmény?
-Természetesen az aranyérem megszerzése, hiszen azt a csapattal
együtt értük el, ráadásul hazai közönség előtt.
Sorra nyertétek a meccseket, veretlenül lettetek bajnokok. Úgy
tűnt, hogy könnyen jött az érem. Tényleg ilyen könnyű volt?
-A csoportmeccseket tényleg könnyedén nyertük, nehezebb
meccsekre számítottunk, de a döntő, a Kaposvár ellen már
keményebb küzdelmet hozott.
Mi a csapat, a győzelem titka?
-Több válasz is lehet erre a kérdésre, én most mégis az edzőink
munkáját szeretném kiemelni. Szekér Lászlónénak, Balázs Istvánnak
és Nagy Attilának sok köszönettel tartozunk.
A te életednek mióta része a röplabda?
-Általános iskola 2. osztálya óta röpizek, de már előtte is jártam
röplabdameccsekre, ahová édesapám vitt el. Emlékszem például
arra,amikor bajnokságot nyert a nyíregyházi női csapat.
Továbbtanulási terveidben is szerepel a sport?
-Még nincs pontos elképzelésem, de szeretnék a sport közelében
maradni, ha nem is profi játékosként. Sok mindenre tanított már
eddig is a sport, amit sosem fogok elfelejteni. Megtanultam, hogy
milyen csapatjátékosnak lenni, elviselni a kudarcot. De ugyanilyen
fontos az is, hogy a győzelmeket is jól éljük meg, ne tegyen minket a
siker elbizakodottá.

Iskolánk testnevelő tanárát is díjazták a középsuli.hu „Év tanára” pályázatán
Diákok jelölték Baksa Ádám tanár urat a cím elnyerésére. Több mint száz jelölt közül egy szakmai
zsűri juttatta őt a döntőbe, ahol ismét a tanulók szavazati döntöttek.
Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk egykori diákja, jelenlegi testnevelő tanára második helyen végzett az
„Év tanára pályázaton”. Gratulálunk, és további lelkesedést kívánunk tanár úrnak a pedagógus pályán!
Tanár úr már többször nyilatkozott az iskolaújságnak, így arra gondoltunk, ezúttal diákjait kérjük meg, hogy
miért is jó tanár az „ Év tanára” ?
„ Ő számunkra nem csak testnevelő tanár,
bármiről el lehet vele beszélgetni”

„Nincs nyafogás, élmény nála a testnevelés
óra”
„Most már szívesen járok be testnevelés
órára”
„Meghallgat, akármivel is fordulunk hozzá”
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Múlt századi darab- mai problémák: A tavasz ébredése
Garamvölgyi Lili Emese
A Vasvári Színjátszó Körének idei nagybemutatója is sokakat vonzott a Vasutas Művelődési Házba.
Iskolánk tanárain és jó néhány diákon kívül külsősök, és a régi színjátszósok is megjelentek az
eseményen
A darabot szokás szerint Mikó Gyöngyi tanárnő, és
párja, Ferró Csaba rendezte. Az idei évben Frank
Wedekind azonos című darabjából adtak elő jeleneteket,
megreformálva, hogy a közönség minden tagja számára
élvezhető és érthető legyen. A jelenetváltásokat zenével,
és kisebb színpadi mozgásokkal érzékeltették,
melyeknek betanításáért és kivitelezéséért Tarné Pásztor
Nikoletta tanárnő volt a felelős.
Maga a darab az 1900-as évek elején íródott, de mint
kiderült, a fiatalok problémái már akkor is nagyon
hasonlóak voltak, a maiakéhoz - na jó, a Kék Bálnát
kivéve…
A komor hangulatú, szomorú darabban olyan fontos tabu
témák kerültek terítékre, mint a családon belüli erőszak,
vagy az öngyilkosság. Fontos, hogy ha bármilyen
hasonló problémával küzdünk, akkor azt jelezzük
valakinek, ne tartsuk magunkban, és akkor talán
megoldást is találhatunk rá.

A színjátszó kör hatalmas létszáma miatt a szerepeket
osztott szereposztásban játszották a diákok, és bár
figyelni kellett, így is végig érthető maradt a történet.
Minden percét élveztem az előadásnak, és már
nagyon várom a következőt, remélem, még nagyon
sok hasonlóan színvonalas előadást láthatok iskolánk
színjátszósaitól.

Interjú Antal Emesével
Emese 11. E osztályos tanuló. Nemcsak színjátszó, de több szavalóverseny győztese is. Őt kérdeztük az
előadásról.
A közönség egybehangzó véleménye volt, hogy nagyon sokat fejlődtek
a színjátszók az évek során. Ti is érzitek ezt a változást?
-Igen, sokkal magabiztosabban állunk már a színpadon. Ez a sok
gyakorlásnak is köszönhető. Tanulunk beszédtechnikát, mimikát, játékos
feladatokkal fejlesztjük kifejezőkészségünket. Sokkal bátrabban játszunk,
mint korábban.
Tavaly egy vidám darabit adtatok elő, most viszont nagyon komoly
témát dolgoztatok fel.

-Nehezebb is volt azonosulni a darabbal , a szereplőkkel. A
próbákon is erősen hatott ránk a darab, többször el is
érzékenyültünk, fel kellet dolgozni a saját érzéseinket is.
Már harmadik éve vagy diákszínjátszó. A pályaválasztásodat is
meghatározza a színház?

-Azt még nem tudom, csak reménykedem benne, hogy igen. Az
biztos, hogy jövőre is szeretnék diákszínpados maradni, s ha nem is
leszek színész, későbbi munkámat biztosan segíteni fogja mindaz,
amit a Vasváris Szinjátszó Körben tanultam.
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Digitális témahét 2017.
Szeretnél csapatban dolgozni? Együtt kitalálni és megvalósítani
egy projektet?
Jó lenne önállóan kutatni, majd eredményeidet a többiekkel is
megosztani?
Mi lenne, ha alkotó munkát végezhetnél a suliban, s nemcsak a
fejedbe „töltött” anyagot kellene visszamondanod?
Kipróbálnád magad a marketing, a filmkészítés és a zene területén?
Szívesen használnád a digitális technikát a tanórákon?
A 10.D és a 11.D már kipróbálta mindezt
a DIGITÁLIS TÉMAHÉTEN.
Ők már alig várják a következőt!
Munkáik elérhetők az iskola honlapján.
Projektvezető tanárok voltak:
Szabóné Varga Julianna (a 10.D osztályban)
Komoróczy Tamásné és Győri Izabella (a 11.D osztályban)

Figyelem!

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a 11.D osztály „Első világháború+…” című munkája
a szakmai zsűri döntése alapján az ORSZÁG 3.LEGJOBB PROJEKTJE lett a digitális témahéten.
Gratulálunk! A részletekről később beszámol majd a Momentán.
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Tavaszi MOMENTÁN-TÉMA: ZENE, ZENE, ZENE
A zene egy diák mindennapjaiban, avagy mit hallgatnak a vasvárisok?
Márián Péter
A mai fiatalság életében mindig is nagy szerepet játszott a zene. Elég csak körülnéznünk egy kicsit az
utcán vagy egy iskolában, és azonnal találhatunk gyerekeket fejhallgatóval a fejükön, esetleg más
zenehallgatási eszközöket magukkal hordva - így tehát mondhatni manapság már mindenki hallgat
valamit. A kérdés már csak az, hogy mit? Erről, és más ehhez hasonló témákról érdeklődtem a
tanulók között.
Elsősorban a 9. E osztály diákjait
kérdeztem meg, ahol a válaszok
eléggé átlagosak voltak. Az osztály
tanulóinak nagy része – mint ahogy
a legtöbb tizenéves átlagosanleginkább
popzenét
hallgat
szabadidejében, ezen a műfajon
belül sokaknál előfordul a KPop
ágazata is. Ez nem meglepő, hiszen
a pop minden korosztályban az
átlagos emberek műfaja, és a koreai
popzene
rajongói
is
egyre
átlagosabbnak
számítanak
napjainkban, hiszen az elmúlt
években a műfaj mindenhol egyre
nagyobb népszerűségnek örvend a
fiatalok körében. Az osztály
többsége ezen kívül tulajdonképpen
minden olyasmit hallgat, ami
népszerű:
Szinte
mindenkinél
előfordul az elektronikus zene, mint
a kedvenc műfajok egyike, és a
leghíresebb hip-hop előadók sem

maradhatnak le egy átlagos tanuló
listájáról.
Azonban ahogy az lenni szokott, itt
sem csak a gyakori műfajok uralják
a diákok ízlését. A válaszadók
között kis arányban ugyan, de
előfordultak olyan gyerekek is, akik
a rock és metal zenét részesítik
előnyben – ami itt meglepő volt
számomra, hogy e két műfaj
kedvelői közül csak kevesen vallják
magukat kifejezetten rockernek. A
legtöbben
inkább
nem
is
ragaszkodnak egy adott műfajhoz,
hanem elmondásuk szerint minden
olyasmit hallgatnak, ami tetszik és
illik az adott hangulatukhoz – így
például a pop rajongói között is
előfordulnak olyanok, akik pár rock
számot is meghallgatnak nap
közben, egyesek pedig még a metal
zenére is nyitottak, ami egészen
ritka azok között, akik a népszerűbb
műfajokat részesítik előnyben.

A következő kérdésem a tanulókhoz
az volt, hogy ki miért hallgat zenét
az iskolában, erre pedig mindenkitől
ugyanolyan választ kaptam. A
legtöbb gyerek –mint ahogy
jómagam is- azért hallgat zenét nap
közben, hogy pár percre kizárják a
világot maguk körül; mindig jól esik
egy fáradt, elfoglalt napon, a
megszokott teendőink végzése
közben elindítani az egyik kedvenc
számukat, és felfrissülni a nap
hátralévő részére. A zene mindig
segít egy kis időre mással törődni,
vagy épp nem a hétköznapok
unalmas dolgaira gondolni, és
bárkinek fel tudja dobni a kedvét,
akinek éppen szüksége van rá. Ezért
hát nem is számít, hogy ki melyik
műfajt kedveli, vagy milyen
változatos a tanulók ízlése; a zene
mindenkinek segíteni tud, és ebben
akár kimondatlanul is, de minden
diák egyet ért.

Mit játszanak a rádiók? A TOP 10 április utolsó hetében
6.KATY PERRY feat. SKIP MARLEY
Chained To The Rhythm
7.MAROON 5 feat.
KENDRICK LAMAR
Don`t Wanna Know
8.DAVID GUETTA,
CEDRIC GERVAIS &
CHRIS WILLIS
Would I Lie To You
9.IMANY
Don`t Be So Shy
10.CALVIN HARRIS
My Way

1.ED SHEERAN
Shape Of You
2.BRUNO MARS
24K Magic
3.FREDDIE
Csodák
4.KYGO & SELENA GOMEZ
It Ain`t Me
5.CLEAN BANDIT feat. SEAN PAUL & ANNEMARIE
Rockabye
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Zenében profi- interjú Pető Sándor rádiós műsorvezetővel
Stremler Péter
Mostanság melyik az a zene
amelyik
legnépszerűbb
a
fiatalok körében?
-Nagyon divatosak az egy énekes
és egy rapperből álló formációk,
mint pl. a Wellhello, Halott Pénz,
de ide tehetjük akár Majkát is. De
ha egy konkrét zenét kellene
kiemelnem a Wellhello-Apu
vedd meg című slágere őrült
nagy siker volt, és még mindig
kötelező ennek a korosztálynak!
Azt vettem észre manapság,
hogy a fiatalok körébe is egyre
népszerűbb a mulatós zene.
-Ez nekem nagy szívfájdalmam
mert a mulatós zene színvonala
sajnos nagyon gyenge, általában
monoton ritmusvilágú mondandó
nélküli szövegekkel, kimondottan

a
nevében
is
szereplő,
mulatozásra való lehetőleg minél
több alkohol fogyasztása után és
ez nem igazán kedvező egy fiatal
zenei ízlésének a fejlesztésére.
Hogyan vetted észre a fiatalok
inkább a külföldi előadókat
kedvelik vagy a magyar
előadókat?
-Ez teljesen vegyes, azért inkább
az angolszász nyelvű slágerek a
menők bár az utóbbi pár évben
nagyon jönnek fel a magyar
előadók
néhányuk
már
világszínvonalon nyomja.

-A 90-es években nagyon menő
volt a funky és a soul illetve a
dance. Az ezredforduló tájékán
berobbant a house és egyéb
alműfajai. Manapság igen vegyes
bár az R’nB a dance és a house
nagyon népszerű.
Ki a legismertebb „lemezlovas”
most?
-Nagyon sok fiatal tehetség
érkezik
mostanság
de
a
legismertebb még mindig a
szakma nagy öregje Bárány
Attila!

Gondolom minden korszaknak
meg volt a maga stílusa. A
véleményed szerint mi volt a
90-es, az ezredfordulós, és a
mai?

Zenei tehetség a ballagók között: Márföldi Életke
Varga Dorina
Amikor a Vasvári Pál Gimnáziumba kerültem tudtam, hogy énekes osztályom lesz, de nem gondoltam, hogy
egy „csoda” fog tanulni az osztályunkban: Márföldi Életke. Ő a legszebb hangú, legtehetségesebb lány, akit
ismerek. Ma már végzősök vagyunk, és így ez az utolsó alkalom, hogy vasvárisként nyilatkozhat.
Mikor kezdtél el énekelni?
Amikor megszülettem anya már akkor énekelt nekünk
csecsemőkoromban, és amint tudtam beszélni, már én is
énekeltem vele együtt a gyerekdalokat. Így volt ez a
testvéreimmel is Bíborkával és Csendivel.
Mikor volt az első fellépésed?
Általános iskolában, zsoltár népdal éneklő versenyen, mert
egyházi iskola volt.
Ha zenét hallgatsz, csak úgy, örömből, akkor mi áll
hozzád a legközelebb?
Justin Bieber, Beyonce, de nagyon szeretem a spanyol
zenéket is.
Miért éppen Justin Bieber? Példaképnek is tudnád mondani?
Már azóta szeretem, mióta megjelent az első nagy sikere: a Baby. Igen engem nem csak külseje érdekel, hanem
szakmailag is megnyert, hiszen akárhány élő felvételt látok fellépésekről, soha egy hamis hangja nincs. Hihetetlen
tehetség. Magától tanult meg gitározni, zongorázni, trombitázni és dobolni is.
Köszönöm az interjút, remélem, hogy hallunk még rólad, s ami a legfontosabb: hallunk még téged énekelni.
Sok sikert kívánunk neked a zenei pályán!
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Szerkesztőségi zeneajánló
Lássuk, mit hallgatnak éppen, mit ajánlanak az olvasóknak a Momentán szerkesztőségének
tagjai!
Márton Fanni:
Így most az érettségi közepén igazából szinte
bármilyen zene kikapcsol, de most két nagy
kedvencem a Red One Don't you need somebody
és Alan Walker Alone című száma.

Fazekas Márk János:
Hogyan védekezzünk a szürke hétköznapok ellen?
Fogjunk egy régi stílust, és kezdjük el játszani azt
dobon. Ha ez megvan, szerezzünk hozzá fúvós
hangszereket és megszületik Benny Goodman Sing
Sing Sing swing száma, ami garantáltan felpezsdít !

Garamvölgyi Lili Emese:
A mindennapok rohanásában
megnyugtatnak és ellazítanak a
lassabb, dallamosabb számok.
Ezen kívül könnyen énekelhetők
is, illetve gyönyörű a szövegük,
ami szintén fontos szempont
számomra. Ajánlatom: Imagine
Dragons Demos címü száma és
az Ashes Remain Without youja.

Kenéz Kováts Ádám:
Ivan Mladek- Jozin
Bazin nevezetű zene,
mert bármilyen
hangulatba vagyunk, az
énekes melletti úriember
tànca
mindent
visz
ebben a csehszlovák,
népzene vagy mulatós
produkcióban.
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Győri Izabella tanárnő:
Közeledik a tanév vége, nő a
fáradtság, fogy a türelem,
kedvenc zeném most
egy nagy klasszikus:
Foo Fighters - Pretender.

Vasvárisok és a komolyzene: idén sem maradt el az operakaland!
Török Eszter
Az érettségi szünet utolsó napján, szerda reggel a
Vasvári Pál Gimnázium 55 tanulója Budapestre indult
kirándulásra Mikó Gyöngyi, Viraszkó Szilvia, Borosné
Puskás Bernadett és Dr. Czakóné Vark Rita tanárnők
kíséretével. Az utazás jó hangulatban telt, a diákok zenét
hallgattak, énekeltek, beszélgettek. A budapesti Erkel
Színházba tett látogatásunk során Erkel Ferenc Bánk
Bán című operáját tekinthettük meg, az előadáson
számos iskola részt vett. A gyönyörű épület hatalmas
nézőterét megtöltötték a diákok és tanárok. A színdarab,
melynek időtartama 90 perc, három felvonásból állt,
köztük rövid szünetekkel. A gyönyörű hanggal
megáldott színészek szebbnél szebb ruhákat viseltek,
emellett a díszlet is ámulatba ejtő volt. Az idősebb
színészektől kezdve a legkisebbekig szinte minden
korosztály szerepet kapott a darabban.
A párbeszédeket ének helyettesítette, melyet egy, a
színpad fölött elhelyezett kivetítőn is olvashattunk. Az

opera többféle szereposztásban is megtekinthető. A
produkció élvezetes és lenyűgöző volt, mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy a közönség nagy része
állva tapsolt. Az opera megtekintése után átmentünk a
közeli Aréna Plazaba, ahol 2 óra szabad program várt
ránk. A vasvárisok körében a Starbucks kávézó volt az
egyik legnépszerűbb, kevés olyan diák volt, akinek a
kezében ne lett volna egy kávés pohár. A nap végén új
emlékekkel és élményekkel tértünk haza.

MOMENTÁN FILMAJÁNLÓ Vol.1
Fazekas Márk János
film nem azt jelenti, hogy nem lehet egy jó filmet
kihozni a játékokból. Erre tökéletes példa a Blizzard-tól
Warcraft. 2016 egyik leglátványosabb filmévé vált.
Ettől a filmtől jogosan várhatnak folytatást a rajongók,
mert a látványvilág eszméletlen. A fantasy szereplők
igen jól kidolgozott, részletes karakterek lettek, és az
élőszereplők is megállják a helyüket.

Filmből videó játék? Vagy esetleg videó játékból
film? Akárhogy is legyen, nem mindig sikeres az
ötlet.
Vegyük például a Ubisoftot. Az Ubisoft nevű cég 1990
óta gyártja a jobbnál jobb játékokat; mint például a
Prince Of Persia, Rainbow Six, Far Cry, Tom Clancy’s
és az Assassin’s Creed sorozatokat. Az utóbbiból úgy
gondolták, jó lesz, ha készítenek egy filmet. Tévedtek. A
film az Assassin’s Creed rajongók nagy részének nem
tetszet. Hogy miért? A válasz egyszerű: nem sok köze
volt az eddigi assassinokhoz. Persze a filmes adaptáció
olyan elvvel készült, hogy a teljesen hétköznapi
emberek akik még életükben nem találkoztak a
franchise-zal is értsék miről van szó. Az már más tészta,
hogy olyanok meg nem nagyon ültek be erre a filmre.
Személy szerint attól félek, hogy folytatást fognak
csinálni a filmnek, amit nem kellene. Persze ez az egy
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MOMENTÁN-FILMAJÁNLÓ Vol.2.
Garamvölgyi Lili Emese
A
magyar
filmkészítés
a
virágkorát éli. Az elmúlt két
Oscar-díj átadón két díjat is
bezsebeltünk. A Saul fia és a
Mindenki után megérkezett a
legújabb gyöngyszem, a Kincsem.

A film középpontjában egy
csapongó életet élő férfi áll, aki
mindenét elvesztette gyerekkorában,
mikor az ’48-’49-es forradalom és
szabadságharcot követő megtorlás
idején az apját a legjobb barátja
megölte, és így megszerezte
birtokait és tisztségeit. A gyereknek
mennie kellett.

Legközelebb 25 évvel később
találkozhatunk Blaskovich Ernővel
(Nagy Ervin), aki örök vesztesként
tengeti
mindennapjait
és
örömlányokkal boldogítja önmagát.
Egyetlen
értékét,
Tallért,
a
versenylovat elveszíti, és az
természetesen von Oettingen báró
kezére
kerül.
Folyamatos

rivalizálása apja gyilkosával a
rögeszméjévé válik. Egyszer csak
jön a lehetőség a bosszúra,
Kincsem,
a
vad
és
meglovagolhatatlan kanca, akinek
ráadásul ízületei sincsenek rendben.
Blaskovich gróf elhatározza, hogy
megszerzi a lovat, ám Klara von
Oettingen
(Petrik
Andrea)
keresztülhúzza
számításait
és
megveszi a lovat. Amikor viszont
megpróbál felülni rá, Kincsem
ledobja, majd megszökik. Itt
fonódik össze a fiatal gróf sorsa a
csodalóéval. Megszelídíti, majd
meg is szerzi a lovat a bárótól.

Nevezi kincsemet egy közelgő
lóversenyre, ennek fejében pedig
keményen edzenie kell őt. A ló
ízületei sérülnek, de apja régi
receptje
segítségével,
amit
mellesleg a báró lányától szerez
meg, sikerül meggyógyítania és
nevezhetnek a versenyre.
Kincsem fölényes győzelme után
megállíthatatlanná válik, és egyetlen
vesztes menete sem lesz. A gróf
meggazdagszik és a kívánt bosszú is
bevégeztetik, hisz a magyar lónak
sosem akadt ellenfele.

Bökkenő
csak
annyi,
hogy
időközben beleszeret a báró
lányába. Szerelme a lány iránt
annyira erőssé válik, hogy a kezéért
cserébe (amit előzetesen a legjobb
barátjának ajánlottak) képes lenne
csalni is, és veszteni a versenyen
Kincsemmel. Csakhogy a ló nem
betörve, hanem megszelídítve volt,
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így zsokéja nem volt képes
visszafogni őt. A báró lova vesztett,
a szégyenbe belebetegedve pedig a
báró lelőtte magát. Klara képtelen
volt megbocsátani a férfinak, őt
okolta apja haláláért.

Az utolsó drámai fordulatot már
igazán nem akarom elárulni, de a
cselekmény még a végén is tartogat
meglepetéseket…
A film korhű maradt, mégis
stílusosan és viccesen beleszőtték a
21. század alapvető jellemzőit.
Hogy ezek közül csak párat
említsek: Klara várakozás közben
Fluor Tomi híres slágerét dúdolta; a
kocsmában
az
alig
feltalált
fényképezőgéppel
készítettek
selfiet; a bálon pedig a tánc biztos,
hogy nem bécsi keringő volt.
Továbbá a művet aligha lehetne
prűdnek nevezni, így az is
élvezetesnek találná, aki a Sötét
ötven árnyalata miatt ment moziba
a legutóbb.

A Valami Amerika rendezője,
Herendi Gábor, újabb csodálatos
és maradandó filmélménnyel lepte
meg a nézőket. Számomra az
egyik legjobb film volt, amit
valaha láttam, és szerintem ezzel
sokan lehetnek még így.

Interjú Kovács Zoltán WBO Európa bajnokkal
Svelta Mirella
Életem eddigi legemlékezetesebb sportélményével és egy sokoldalúan tehetséges csupa szív fiatalemberrel
szeretném megismertetni az olvasót. Ez a 24 éves nyíregyházi fiatalember nem más, mint Kovács Zoltán
,,Caramel” WBO (Bokszvilágszervezet) nagypehelysúlyú Európa-bajnoka. 2014-ben ismerkedtünk meg,
közös barátaink által. 2016.november 12-én adódott a lehetőség számomra, hogy elkísérhetem és
szurkolhatok neki a mérkőzés helyszínén, Székesfehérváron. Közvetlen közelről láthattam Kovács
Istvánt,,Kokó”-t és Erdelyi Zsolt ,,Madár”-t. Zolika (mert a közvetlen barátai így hívják) mérkőzését
,,Kokó” fia Kovács Bence vezette. Izgalmas menetek után megszerezte az Európa-bajnoki övet, majd 2017.
február 18-án sikerült megvédenie a bajnoki címét.
Zolika kiváló példája annak, hogy a mai fiatalok életében is összeegyeztethető a munka, a sport és a
szórakozás, csak elhatározás és hozzáállás (akarat) kérdése.
Miért az ökölvívást választottad?
-Más sportágakban is kipróbáltam magam, futball, jégkorong,
de sokaktól eltérően nem éreztem jól magam
csapatjátékosként. Vágytam arra, hogy egyedül érjek el
sikereket, kipróbálhassam magam. Már 12 évesen is szerettem
volna elkezdeni a bokszolást, de szüleim féltettek.
2008. március 12-én kezdtem el az edzéseket. Ekkor még nem
voltak nagyratörő céljaim csak az ellenálló képességemet
akartam növelni ugyanis akkor még rendőr szerettem volna
lenni. Sokat köszönhetek Nagy Lajos edzőnek, aki meglátta
bennem a lehetőséget (tehetséget).
Milyen eredményeket értél el eddig?
-Amatőr versenyeken nem igazán voltam eredményes, de a
profi bokszban igen. 4 éve profi bokszoló vagyok. 2013.
december 29-én magyar bajnok, 2016. november 12-én
Európa-bajnok lettem és 2017. február 18-án Pápán sikerült
megvédenem ezt a címemet.
Mondjuk el az olvasóknak, hogy mit jelent a neved mellett
a ,,Caramel” név?
-A boksz és a munkám közötti szabadidőmben szívesen
zenélek. Zongorázom és énekelek. Caramel a példaképem
zenei berkekben, az ő számai állnak hozzám a legközelebb.
A mérkőzéseken lehet látni igazán a tetoválásaidat.
Valóban vannak közöttük saját készítésűek?
-Igen, saját magamnak is tervezek és készítek tetoválást,
ugyanis a munkám, amiből jelenleg fenntartom magam a
tetoválás.
Milyen célokat tűztél ki még magad elé?
-A sport terén világbajnoki cím elérése és kijutni az olimpiára.
A munkám terén szeretnék saját tetováló szalont nyitni. A zene
területén ,,amit hoz a jövő”.
A sportban kik a példaképeid?
-Andre Ward, Vasyl Lomachenko.
Ennyi elfoglaltság mellett mennyi idő jut a családodra, barátaidra?
Nagyon fontos számomra a család és a barátok. Jólesik a támogatásuk. Örülök, hogy egyre nagyobb a
szurkolótáborom.
Megtisztelő és öröm volt a bajnokkal beszélgetni. Remélem, hogy az olvasók közül egyre többen bővítik
majd a szurkolói táborát, és a boksz egyre nagyobb népszerűséget élvez a fiatalok körében.
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A Momentán jelszava változatlanul: Hajrá Szpari !
Márton Fanni
Egy teljesen új csapat,edző váltás és küzdelem. Ezzel jellemezhetjük a Nyíregyháza Spartacus elmúlt egy évét. A
júniusi bajnokavató után szinte a teljes csapatot le kellett cserélni az idegenlégiós szabály miatt, majd novemberben
Mátyus János helyét Véber György vette át. Nem volt könnyü dolga az edzőnek,de egy gyönyörű győzelemmel
sikerült lezárni az őszi szezont. A téliszünet után Törökországba utazott a csapat,ahol megfelelő körülmény fogadta
őket a jó felkészüléshez. Új játékosok is érkeztek a Szparihoz, illetve voltak távozók is. Távozott Pölöskei Péter,
Barna Szabolcs, Heffler Norbert és Ács Ádám is. Helyettük pedig két fiatal játékos is érkezett. Sinanovic Sinanra és
Megyeri Gáborra azért esett a választás, mert amellett, hogy tehetségesek,de a fiatalított szabálynak is megfelelnek.
Pár nappal később pedig Takács Tamás érkezését is bejelentették. Azóta pedig folyamatosan küzd a csapat. Nem
kezdték túl jól a szezont, és most ennek isszák a levét. Véber György és a csapat is nagyon küzd,hogy kijavítsák
hibáikat. A friss hírek alapján pedig ez nem sikerült,így április 20-án közös megegyezés alapján Véber György helyét
a szabolcsi születésű Dajka László vette át. Reméljük sikerül neki a hátralévő 8 fordulóban kihúzni a csapatot a mély
gödörből. A Momentán jelszava idén is:Hajrá Szpari!
Villáminterjú a jövő reménységeivel- Pálinkás Gergő, Perger Bence és Ötvös Bence válaszolt a
Momentán kérdéseire
Hogy látjátok most a csapat helyzetét?

A sok negatívum mellett azért történtek pozitív
dolgok is a Szpari háza táján. Több játékost is
behívtak az U21-es válogatottba köztük Pálinkás
Gergőt és Perger Bencét is. Velük készítettem
villáminterjút.

-Görcsösen várjuk
átszakadhat egy gát.

az

első

győzelmet,

amivel

Tudnátok nekem pár szót mondani hogyan zajlott
Telkiben ez az edzőtáborozás?
-Ez egy 2 napos összetartás volt, állapotfelmérés, illetve
egymás közötti játék
Igazi nyíregyházi nevelések vagytok. Milyen volt
legelőször hazai nevelésként bemutatkozni?
P.B: -Kiskorom óta ez volt, amiért küzdöttem, a legjobb
érzés, amikor ez beteljesül
P.G.:-Alig vártam,hogy pályára léphessek,nyilván
minden focistának kisgyermekként az az álma,hogy a
legnagyobbak közt szerepelhessen. Bízom benne, hogy
még több lehetőséget kaphatok.
Másik interjúalanyomnak Ötvös Bencét választottam.
Bence még csak 19 éves, de fényes jövő állhat előtte.
Egyszerre áll helyt a Szpariban és az U19-es csapatban is.
Védőként a góllövőlistán is előkelő helyet foglal el. Ötvös
Bence az idei szezonban tét mérkőzésen először a
Zalaegerszeg ellen kapott lehetőséget. A fiatal védő
korosztályos csapatában egyébként nagyon jól szerepelt és
felkészülési meccseken is bebizonyította, hogy ott a helye a
csapatban. A zalaegerszegi mérkőzést követően bőven
kapott hideget-meleget. Elsősorban erről kérdeztem a fiatal
hátvédet.
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-Elgondolkodtató, attól függ milyen csapat kérne fel
Középiskola után továbbtanultál vagy csak a focira
szeretnél koncentrálni?
Jelenleg nem tanulok, de jövőre lehet, hogy
megpróbálkozok az edzői szakkal
Civilben kinek szurkolsz?
-Real Madrid rajongó vagyok
Hogy látod a csapat jelenlegi helyzetét?
-Szerintem jó a csapat pont ezért nem értem mi lehet a
baj, miért maradnak el az eredmények.

Olvastad a téged ért kritikákat? Hogy állsz ehhez?
-Nem olvastam ezeket a kritikákat, teszem a dolgom
Február elején kaptál egy kitüntetést/díjat.
Elmondanád nekem pontosan miért is kaptad ezt?
-Igen, Szabolcs megye legjobb utánpótlása díjat kaptam,
amire nagyon büszke vagyok
Te ugye egyszerre vagy a Szpariban és az U19-es
csapatban is? Hogy tudod a kettőt összeegyeztetni?
-Az ifi csapatban általában szombaton, a Szpariban
pedig vasárnap vannak a meccsek és az edzővel mindig
meg tudom ezeket beszélni, így szerencsére mind a két
csapatban ott tudok lenni
Ennyi edzés és meccse között, hogy van szabadidőd
bármire is?
-Maximum edzések után
Mi indított el abban, hogy focista legyél? Már
kisfiúként is ez volt az álmod?
-Igen, apukám is focista volt és ez motivált.10 éve, hogy
ide Nyíregyházára kerültem
Ha egy nagyobb csapat felkérne, elvállalnád vagy
inkább maradnál a nevelőcsapatodban?

Biztos vagyok benne, hogy mind a három fiatal
focista előtt fényes jövő áll. Én sok sikert kívánok
nekik ehhez!

FIGYELEM! FELHÍVÁS!

Tisztelt szülők, kedves diákok!
Ha családjukban vagy környezetükben fogyatékossággal élő tehetséges
fiatal él, és úgy érzik, hogy tehetsége kibontakoztatásában segítségre
lenne szüksége, legyen az sport, művészet, természettudomány, bármi,
kérjük, jelentkezzen nálunk az alábbi e-mail címen:
noparaegyesulet@gmail.com
Együttműködésüket előre is köszönjük!
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Ballagó Momentán-újságírók
Az idén a ballagók között búcsúzott az iskolától Márton Fanni és Svantner Julianna, a Momentán két fáradhatatlan
szervezője és újságírója is. Munkájukat Kovács Ágnes igazgatónő jutalomkönyvvel ismerte el az ünnepélyen. Kedves
Fanni és Julcsi! Ha a gimnáziumi évekre gondoltok, reméljük, mindig benne lesznek a Momentán-os emlékek is. Egy
biztos, nekünk nagyon fogtok hiányozni, s mindig lesz számotokra egy tiszteletpéldány a lapból, melynek
történetének már ti is fontos szereplői vagytok.

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT HÍREK
Nagy örömmel és büszkeséggel számolunk be arról, hogy iskolánk két pedagógusa is rangos elismerést nyert
el.
Szekér Lászlóné tanárnőnek a megye ifjúsági és sportéletében kifejtett eredményes munkájáért a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a KOVÁCS JÓZSEF kitüntető díjat adományozta.
Győri Izabella tanárnőnek magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréséül Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése az „Oktató-Nevelő Munkáért” „Vietórisz József-díj” kitüntetést adományozta.
Az iskola minden pedagógusának köszönjük egész
éves munkáját, s szeretettel köszöntjük őket az idei
pedagógusnapon!

Momentán
A Vasvári Pál Gimnázium diáklapja
Felelős kiadó: Kovács Ágnes igazgató
Címe: 4400Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8.
Szerkesztőség e-mail címe: momentan_vpg@freemail.hu
Diák szerkesztő:Fazekas Márk János
Patronáló tanár szerkesztő: Győri Izabella
Újságírók : Fazekas Márk János, Garamvölgyi Lili Emese, Márián Péter, Márton Fanni, Svantner
Julianna, Török Eszter
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