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Segítség, diák vagyok!Csak neked íromValami mindig történikEgy filmet pörgetek magambanNincs kecmec!

A SULI

ÉS

MI

VALAMI MINDIG TÖRTÉNIK
… a Váciban

VÁCI HETEK
A

tiszavasvári vácis diákok elmúlt két hete
elég sűrű volt. Nagyfokú izgalom és versenyszellem uralkodott az iskola falain belül. 2021. november 8-ától november 19-éig zajlott a ,,VÁCI
HETEK” néven futó programegyveleg. A diákok
felmérhették tudásukat/erejüket egymással szemben és a környező városokból érkezőkkel vetélkedve is a tanítás utáni délutánokon. Többfajta
versenyre jelentkezhettek a bátrak: angol/német
nyelvi vetélkedő mellett matematika, természettudományi, topográfia, műveltségi és olimpiai ismereteket igénylő csapatversenyek is elérhetőek voltak. Ezen felül rajzversenyre és ,,Kedvenc könyvem” című prezentációs vetélkedőre is sor került.

A hétfői lány focimeccs testmozgással,
ugyanakkor nagy-nagy izgalommal telt el.
Eleinte alig jelentkeztek, de végül kialakult
a mezőny, hiszen idejében rájöttek a jelentkezők, milyen jó is a közös játék. Mindenki
jutalomban részesült, egy kis nasi-üdítővel
csillapíthattuk elfáradt testünket. Köszönjük a lehetőséget.
Csomós Molli 9.Ny

Angol nyelvi vetélkedő

A versenyen nagyon ötletes feladatok
voltak és jó volt a hangulat. Habár nem
értünk el helyezést, nagyon jól éreztük
magunkat. Megérte részt venni rajta.
A csapatunk tagjai voltak: Gulyás Márk,
Gáll László, Bukovics Kristóf 11.A

A fiú foci bajnokság megrendezése természetes volt, hiszen iskolánk fiainak többsége szabadidejében focizik. Az izgalmas meccsek
sok szurkolót csalogattak a tornaterembe.

.
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A VÁCI HETEK keretei között természettudományi csapatverseny is megrendezésre került iskolánkban. Az első héten középiskolás, a második héten pedig általános iskolás csapatok mérhették össze kémia-, fizika-, biológia- és földrajztudásukat. Jómagam az egyik kémia állomáson segédkeztem a versenyzőknek, és azt mondhatom, mindenki nagyon ügyesen dolgozott. Ami még örömtelibb, hogy rettentően élvezték a diákok. Mindenki
csodálattal figyelte a kísérletek eredményét, izgatottan birkóztak meg a feladatokkal, a legjobb bizonyíték pedig talán nem más, mint a tömérdek
mennyiségű köpenyes csoportkép, mely mind közkívánatra készült. Mind
a segítők, mind a versenyzők remekül érezték magukat. Boldogan merültünk bele a tudományok világába kicsit kötetlenebbül, mint a hétköznapi
órákon.
Ferenczi Ákos 11.B
Néhány osztálytársammal úgy döntöttünk, elmegyünk Nagy Sándor lelki gondozó, főiskolai
oktató és ,,szabadult drogfüggő” előadására,
melynek ,,Mit kezdjek az életemmel?” volt a
címe. Pozitív csalódás volt számomra a közvetlen beszélgetés és előadás. Nem a megszokott
száraz beszédet hallhattuk, hanem élettapasztalatokat egy olyan embertől, aki már megjárt
egy bizonyos utat. Valamint hasznos és elgondolkodtató tanácsokat is kaptunk.
Jakab Orsolya 9. Ny

Természetesen jutalom nélkül nem igazi a próbatétel. A diákok – amellett,
hogy tapasztalattal és újabb tudással gazdagodtak - tanáraik elismerő szavait is
bezsebelhették. S mindezek tetejébe a legjobb érdemjegy is bekerült a naplóba a
legeredményesebben szereplők neve mellé. A két hét végén ünnepélyes keretek
között került sor az eredményhirdetésre.
A gimnázium vezetősége és a tanári kar ezekkel a programokkal buzdítja a diákokat a
tudásuk használatára, ugyanakkor kellemes időtöltést is kínál.
Kiváló programnak tartom a VÁCI HETEK rendezvényt. A diákok sokat
tanulhatnak a vetélkedőkből miközben jól is érzik magukat, s még az is lehet, hogy új
barátságok is köttetnek.
Máté Viktória 9.Ny

A helyezettek listája:
PROGRAM
Rajzverseny

KATEGÓRIA
Alsó tagozat

Felső tagozat

HELYEZÉS
1.
2.
3.
1.

Különdíj

Színvonalas munkáért

Középiskola

1.
2.
3.

TANULÓ/OSZTÁLY
Lakatos Lorenzo

ISKOLA
Tiszadada

Szabó Zsolt
Lakatos Mateusz Marián
Szántai Kinga
Ignáth Henrietta
Gadnai Gréta
Krusóczki Zsófia
Rákó Bianka
Kiss Tímea Nikoletta

Tiszadada
Tiszadada
Tiszadada
Tiszalök
Tiszalök
VMG
VMG
Tiszalök
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Angol csapatverseny

5-6. osztály

7-8. osztály

Középiskola

Német csapatverseny

Középiskola

1.
1.
1.
1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Matematika
csapatverseny

Term.tud.csapatverseny

9-10. osztály

1.

11-12. osztály

2.
3.
1.
2.
3.

Ált. iskola

1.
2.
2.

Topográfia verseny

Kedvenc könyvem

Műveltségi vetélkedő

Középiskola

1.
2.
3.

7-8-9. osztály

1.

10-11-12. o.

2.
3.
1.
2.
3.

Ált. iskola

1.

Középiskola

2.
2.
Emléklap
Emléklap

Középiskola

1.

Fiú foci

Középiskola

Lány foci

Középiskola

Olimpiai vetélkedő

Ált. iskola

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Gólkirály
Gólkirály
1.
2.

Középiskola

3.
1.
2.
3.

Nagy Janka, Papp Olívia, Vámosi Dominik

Kabay

Gazdag Ádám, Girincsi Bella, Szemán Kinga
Majoros Ivett, Kerekes Eszter, Balla Bence
Varga Zalán, Hajdú Krisztián, Horváth István
Tóth Marcell, Tündik András, Varga Zsolt
Simon Dániel, Dudás Péter, Bodnár Hunor
Trázsi Fruzsina Anna, Sándor Hanna Barbara, Bódor Anna
Selyem Ádám, Varga Ferenc
Csutora Dóra, Kiss Marcell, Reznek Nóra
Vad Gergő, Papp Zoltán, Haraszti Zsombor
Ráduly Zsolt, Kiss Marcell, Gáll László

Kabay
Tiszalök
Tiszalök
Kabay
Kabay
Kabay
VMG
VMG
VMG
VMG

Maczkó Melina, Nagy Eszter, Soltész Dorka
Mészáros Martin, Szakolczai Andor, Szabó Levente
Mészáros Martin, Virág Nándor, Péntek Péter

VMG
VMG
VMG

Selyem Ádám, Szakolczai Andor, Fodor Ervin
Szoboszlai Fruzsina, Aranyász Amira, Kiss József László
Antal Lívia, Virág Richárd, Gyákum Kristóf
Csutora Dóra, Murvai Lili, Ferenczi Ákos
Gulyás Márk, Kiss Marcell, Ráduly Zsolt
Nagy Boglárka, Bakos Orsolya, Balogh Petra, Kiss Bianka

VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
Kabay

Balogh Lili Viktória, Szemán Linda Magda, Paronai Anna Luca, Soltész Laura
Petruska Zétény, Szolyka Benedek, Borbély Péter Kristóf, Pethe Máté
Krisztián
Szakolczai Andor, Kecskés Kíra, Sütő Nikoletta, Zsoldos Vivien
Soltész Dorka, Maczkó Melina, Nagy Eszter, Rácz Andrea
Losonczi Hédi, Balogh Mirjam, Krusóczki Zsófia, Nádasdi Janka
Kenyeres Jázmin

Kabay
Kabay
VMG
VMG
VMG
Kabay

Tóth Regina
Sándor Hanna Barbara
Ráduly Zsolt
Szakolczai Andor
Péntek Péter
Nagy Boglárka

Kabay
Kabay
VMG
VMG
VMG
Kabay

Sándor Hanna Barbara
Szolyka Benedek
Girincsi Bella
Kóka Gréta
Ráduly Zsolt, Kiss Marcell, Gulyás Márk

Kabay
Kabay
Kabay
VMG
VMG

Hegedűs Mercédesz, Gyákum Mirella
Katona Panna, Bódor Blanka, Róka Gréta
9.B
12.A
9.A
11.B
11.A
9.Ny
Rácz László (7gól)
Maczkó Melina (5gól)
Varga Zsolt, Török Barnabás, Tóth Marcell, Papp Olivér

VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
Kabay

Szőke István, Kiss – Farkas Benedek, Balogh István Balázs, Tógyer
Imre
Szolyka Benedek, Pethe Máté, Petruska Zétény, Szabó Lili
Szilágyi Éva, Jeles Dorina, Berencsi Bence, Szabó Martin
Nyánku Lili, Jakab Orsolya, Szabó Eszter, Szabó Emília
Nagy István, Hamerszki Nikoletta, Gáll Angelika, Badics Alexandra

Kabay
Kabay
VMG
VMG
VMG
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Csak neked írom
VERÉB-LÉT

Emlékszem, mennyire izgultam az első nap, amikor be kellett lépnem új iskolám ajtaján. Visszagondolva, ez az izgulás teljesen felesleges volt.
Rendkívül hamar beilleszkedtem, a második héten
már úgy éreztem, mintha ide járnék hosszú ideje.
Sok minden változott. A tanáraink közvetlenebbek
lettek velünk, osztálytársainkkal összeszoktunk pár
hét után. Mindenki nagyon segítőkész, így nem is
volt nehéz átállni. Ahogy telnek a hónapok, egyre
otthonosabbá válik ez az új hely számomra.
Losonczi Laura 9. Ny

Szeptember első napjának reggelén ezt gondoltam: vajon mi vár
rám itt??? Hamar megismertem az új osztálytársaimat és tanáraimat. Nagyon tetszik az iskolában, hogy családias a légkör, mindenki ismer mindenkit és tisztaság van. Kicsit féltem az avatástól, de végül még ebben is kellemesen csalódtam. Örülök neki,
hogy két hónap alatt már több programon is részt vettünk. Például kirándultunk az állatkertbe, voltunk filharmónia-,illetve
színházi előadásokon.
Vad Gergő 9.Ny
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ALCÍM HELYE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere,
magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra
nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.
pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus
ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.
In in nunc. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Donec ullamcorper fringilla eros. Fusce in sapien eu purus dapibus commodo. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Cras faucibus condimentum odio. Sed ac ligula.
Aliquam at eros. Etiam at ligula et tellus ullamcorper
ultrices. In fermentum, lorem non cursus porttitor, diam
urna accumsan lacus, sed interdum wisi nibh nec nisl.
Ut tincidunt volutpat urna. Mauris eleifend nulla
eget mauris. Sed cursus quam id felis. Curabitur posuere
quam vel nibh. Cras dapibus dapibus nisl. Vestibulum
quis dolor a felis congue vehicula. Maecenas pede purus, tristique ac, tempus eget, egestas quis, mauris. Curabitur non eros. Nullam hendrerit bibendum justo. Fusce
iaculis, est quis lacinia pretium, pede metus molestie lacus, at gravida wisi ante at libero.
Aliquam nonummy adipiscing augue. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet
commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet
enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusc

EGY FILMET PÖRGETEK MAGAMBAN
Kreatív írások

OLIMPIA TISZAVASVÁRIBAN
2021. november 10-én Tiszavasvári polgármestere tudatta az izgatott helyi lakosokkal, hogy a
2028-as olimpia Tiszavasváriban
kerül megrendezésre. Ehhez több
sportlétesítmény is felépítésre fog
kerülni a közeljövőben. Többek között uszoda, golfpálya, teniszpálya,
illetve több mint 100.000 fő befogadására alkalmas stadion. A sportolók elszállásolására szolgáló épületek az innen nem messze lévő
Nagycserkesz nevezetű faluban kerülnek megépítésre. Tiszavasvári
lakossága nagyon örült a bejelentésnek, és az emberek lázasan belekezdtek a készülődésbe. Egy-egy
családnál már előkerültek a nemzeti
színű díszek, illetve a ,,Hajrá, magyarok!” feliratú zászlók. Emellett
több lelkes, tehetséges sportoló is
nekilátott felkészülésének, hogy
28-ra profi sportoló lehessen, s
aranyéremmel a nyakában állhasson a dobogó legfelső fokán. Szinte
alig lehet pár lépést tenni az utcákon anélkül, hogy ne látnánk a szemünk sarkából egy lihegő futót. A
helyi strandfürdő kapui is megnyitásra kerültek, az úszómedencét nyugodtan használatba lehet
venni, de nyilván csak azok vállalják be, akik bírják a hideget. Több
forrásból is hallhatjuk, hogy a közelben lévő városok felháborodása
óriási. Néhány polgármester személyes levelet írt a Nemzetközi
Olimpiai Bizottságnak meg nem értését kifejezve. Volt olyan kisváros,
ahol a petíció indítása tűnt a legésszerűbb megoldásnak. Magyarország miniszterelnöke azt tanácsolta,
hogy habár megérti a követeléseiket, próbálják meg ezt az ügyet békésen, illetve kulturált módon elrendezni.

A napokban több magyar olimpikon is megfordult a jövőbeli olimpia
helyszínén. Fényképes bizonyítékok
vannak Szilágyi Áron, Cseh László,
Kozák Danuta és Csipes Tamara látogatásáról. Az általános iskolásoknak,
illetve a gimnáziumi diákoknak is percenként fel kell hívni a figyelmét,
hogy tanítási óra közben ne az ablakon
bámuljanak ki meredt szemekkel,
hátha meglátnak egy olimpiai sportolót. Ennek elkerülése érdekében a legtöbb teremben sötétítő függöny felrakására került sor, aminek az iskolákban dolgozó karbantartók ,,örültek” a
legjobban, amíg a fizetésemelésük hírét meg nem hallották. Ezután úgy rakosgatták fel a sötétítőket, mint a kisangyalok, akár glóriát is kaphattak
volna a fejük fölé. A polgármester már
felkérte többek között a helyi mazsorett csapatot és a fúvós zenekart a
nyitóünnepségen való szereplésre.
Nagy örömmel igent mondtak, és a napokban hozzá is fognak kezdeni a felkészüléshez. A zenekar tagjai új hangszereket kaptak, a mazsorettes lányok
látványos ruháit pedig híresebbnél híresebb divattervezők kezdték el megtervezni. Felkeresték a város vállalkozóit, hogy nyújtsanak segítséget a város ,,újjáépítésében”. Emellett önkéntes munkára biztatják a gimnáziumi
tanulókat, a versenyszámok ideje
alatti segédkezésre. Jelentkezni a
www.olimpia2028diákmunka.hu
oldalán lehetséges. A lelkes diákok részére egy éven belül oktatóórák veszik kezdetüket, amelyeken a Polgármesteri Hivatalban, betegség esetén
online felületen lehet majd részt
venni. A gimnázium legtöbb tanulója
már élt is ezzel a kivételes lehetőséggel.
Nyánku Lili Anna 9.Ny
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NINCS KECMEC
A döntés itt van a sarkamban

SZALAGAVATÓ
A próbákat más osztályoktól eltérően mi csak szeptemberben kezdtük, ami stresszes és kicsit aggodalmas hangulatot okozott.
Szerencsére minden táncot és éneket időben megtanultunk, és így sikerült látványos és izgalmas műsort előadnunk. A kedvenc részem természetesen a lánykeringő
volt, mivel alig vártam, hogy felvehessem a hercegnős ruhámat. Egyébként az összes produkciónkat nagyon élveztem.
Az este végén jó érzéssel töltötte el az osztályt, amikor
minden tanár és szülő gratulált az izgalmas és különleges
műsorhoz, amiben – mondhatni - rengeteg munkánk volt.
Papp Hedvig 12.A

 Hogy érezted magad azon a rendezvényen, amelyen TE voltál a főszereplő?
F.J.
-Nagyon furcsa volt, hogy ilyen gyorsan eltelt öt év, és én állok ott mint végzős diák. Egyébként nagyon jó
volt megtapasztalni, jól éreztem magam végig.

G.A.

-Nagyon jól éreztem magam a szalagavatónkon. Sok vidám pillanat marad meg nekem belőle. Szerintem én
idegeskedtem mindenki közül a legjobban, az éneklés miatt. Otthon a szüleim nem is értették, miért izgulok
ennyire, mivel a nővéremen és a barátomon kívül, senki nem tudta, hogy én egy ilyen produkcióval érkezem.
Nagyon meglepődtek, és büszkék voltak rám. A legnagyobb emlék pedig a műsor utáni bankett, ahol a tanárokkal és egymással is jól éreztük magunkat.

 Sikerült e kilépni a hétköznapokból, ha csak pár pillanatra is?
F.J.
-Igen, még ha ez ilyen rövid ideig tartott is. Örültem, hogy a tanárokkal felszabadultan együtt tölthettünk egy
kellemes péntek estét.
G.A.

-Sikerült, igen. Leginkább a táncoknál.

 Mit jelent számodra a feltűzött szalag?
F.J.
-Emlékeztet, hogy eltelt öt év, ami alatt felnőtté váltunk. Így már életünk következő kihívásai várnak ránk.
G.A.

-Számomra a szalag feltűzése mérföldkövet jelent, és egyben dicsőséget is. Elértem eddig, és innentől nem
szabad megállni, mivel már nincs sok a célig. Viszont a neheze még hátra van.
Kérdezett: Bényeiné Lévai Ágnes
Akik válaszoltak: Gáll Angelika és Fintor József /végzős diákok/

Főszerkesztő: Bényeiné Lévai Ágnes Szerkesztők: Csomós Molli, Máté Viktória, Nyánku Lili Anna Számítógépes munka: Máté Viktória, Nyánku Lili Anna
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium
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