
Ha elmúlik Karácsony...
Kivonat az Élet regényéből

Karácsony. Nagy kajálás. Család. Szeretet. De mi van
azokkal, akiknek nem jut semmi? Mi van azokkal, akik az
utcát róják, és nincs fedél a fejük fölött?

Az utcán leszólított egy szakadt úr... „Nincs egy cigid?” –
kérdezte. Nem mintha dohányoznék, de adtam neki. Kék Pall
Mall. Indulni akart. Nyújtottam a kezem felé, automatikusan
meggyújtottam a gyújtót. Lassan ráhajolt, és meggyújtotta a
cigarettát. Ekkor láttam meg a szemeit. Szóba elegyedtünk.
Csövibácsi: Tudom, hogy szánalmas, amit csinálok, de mu-
száj kérnem egy cigit. Nem gondolok már másra, csak az ön-
gyilkosságra.
Széplaky: Ne legyen öngyilkos, ne is gondoljon rá! Isten
megsegíti.

Az úr szemében szomorú fény csillogott, a megtört Isten-
hité. A véghetetlen jóság és fájdalom fénye ragyogott a méla
szempárban, mely a leélt arc hajdani boldogságának utolsó
őre.
Cs. b.: Hidd el, sok pénzt kerestem, és mind elherdáltam.

Az úr indult. Lehorgasztotta fejét, talán azt gondolta, meg-
teszi.
Sz.: Uram! Ne haragudjon, meséljen még! Hogy kereste a
pénzt?
Cs. b.: Hidd el nekem, velem nem jár jól senki. Hidd el
nekem, becsület szavamra, nem járna velem jól senki. És
sokan mondták, hogy ne tegyem meg. Sok pénzt elherdál-
tam, nagyon sokat.

Elmondtam neki, hogy le szeretném írni. Nem is figyelt...,
csak mondta. Valahol talán örült, hogy kiöntheti a lelkét.
Talán jól esett neki, hogy panaszkodhat, és meghallgatják.
Talán csak én gondoltam ezt, mert a szemei... újjáéledtek,
teljesen más lett, ahogy beszélt. Kihúzta magát, életének
romjain taposó ember, és lehet, hogy újból élte azokat az el-
múlt, az idő és szenvedés által bearanyozott pillanatokat.
Sz.: De hogy kereste a pénzt?

Lassan a kezére mutatott. Kérges volt a tenyere. Kétkezi
munkás, értettem meg.
Sz.: Hol dolgozott?
Cs. b.: Az építő iparban. Bizony 1953. március 13-án szület-
tem Nagyenyeden.
Sz.: Hány évet dolgozott? – kérdeztem, és ekkor még nem
figyeltem fel arra, hogy Nagyenyeden született, bőszen szá-
molgattam magamban, hogy hány éves, hány évet dolgoz-
hatott. A huszonnyolcas volt a nyerőszámom, és közel is
voltam...
Cs. b.: Huszonhetet.
Sz.: Hogy jutott ide, az utcára?
Cs. b.: Alkohol... Tudod, mi az a pszichoterápia? – Némán
bólintottam, és rosszul éreztem magam, mert forralt bort szo-
rongattam a kezemben, karácsonyi vásár... – Két évet éltem
doktorok és hajókapitányok között.

Sz.: Család?
Cs.b.: Volt feleségem... szatmári, „get-beget” magyar. (a be-
szélgetés románul folyt)
Sz,: És?
Cs. b.: Elváltunk
Sz.: Alkohol? – kérdeztem félve, éreztem, hogy érzékeny
témát érintek, jidamom tiltakozott, de engednem kellett a kí-
váncsiságomnak.
Cs. b.: Az. Elváltunk. Eszternek hívják.
Sz.: Hogy került Aradra? – eddig tartott, hogy eljusson az
agyamig, hogy nem idevalósi.
Cs. b.: Úgy volt, hogy Magyarországra megyek dolgozni. Tu-
dott magyarul! És még azt is hozzáfűzte, hogy nem hiszi,
hogy túl sokra megyek azzal, hogy magyar vagyok.

Megkérdeztem, hogy lefotózhatom-e. Nem engedte, azt
mondta, nem akarja, hogy bárki is azt mondhassa róla, hogy
pózolt egy újságnak egy száll cigiért. Nyomorban, megtörten
és még mindig büszkén, így ment el..., már feszélyezte a be-
szélgetés. Kipanaszkodta magát, és rájött helyzete kilátás-
talanságára. Régi boldogsága, mézédes méreg. Isten áldja
meg, maga jó ember, megérdemli! – kiáltottam még utána.
Nem hiszem, hogy valaha ilyen komolyan gondoltam ezeket
a szavakat.

Ha elmúlik Karácsony... ha elmúlik a boldog élet... ha el-
szívja az utolsó cigit. Tiszta szívemből remélem, nem tette
meg.

Ha elmúlik Karácsony... a szeretet tovább kell, hogy égjen,
erősebben, hogy ne jusson senki oda, mint a szakadt úr. Úr
volt... lélekben.

Ha elmúlik Karácsony...

Széplaky
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Könyvajánló
Paulo Coelho: Az alkimista

Talán egyesek ismerősnek fogják találni Coelho nevét. Nagyon sokan szeretik, de hallottam
már ellenkező véleményeket is, mivel nem mindenki kedveli a misztikus történeteket.

A brazil írónak ez volt az első sikeres könyve (1989-ben adták ki), és egy teljesen új vi-
lágszemléletet tárt fel művében. A főszereplő Santiago, egy andalúziai pásztorfiú. Kétszer
egymás után azt álmodja, hogy el kell mennie az egyiptomi piramisokhoz, mivel ott nagy kincs
vár rá. Így eladja juhait, és átkel Afrikába. Itt ellopják a pénzét, de ő mégsem adja fel, szorgal-
masan dolgozik, míg összegyűjt elegendő pénzt, hogy befizessen egy karavánra.

Az út tele van veszélyekkel, mivel a sivatagi törzsek háborúznak. A hosszú út során a fiatal-
ember sok dolgot tanul a sivatagtól. Majd a karaván elér egy oázishoz, mely semleges terület.
Itt megismerkedik egy csinos lánnyal, Fátimával, aki megígéri, hogy megvárja, míg hazatér. A
megmaradt utat Santiago az Alkimistával teszi meg, aki nagyon bölcs, és megtanítja, hogy
mindig a szívére hallgasson. Holdfényes éjszakán nekiáll ásni a piramisok lábánál, amikor
rablók törnek rá, elveszik maradék pénzét, és nagyon elverik. Santiago bevallja, hogy az álom
miatt kezdett ásni, és ekkor a bandavezér azt mondja, hogy ő is kétszer azt álmodta, hogy
egy andalúziai elhagyott templomban nagy kincs vár rá, majd otthagyják.

Santiago pedig, habár elverten, de mosolyog, hiszen most már tudja, hogy hol van a kincse. Nekem legjobban az tet-
szett a könyvben, hogy tele van életbölcsességekkel, hasznos tanácsokkal, akárcsak az író bármelyik könyve. 

Az ablakban ücsörögve merengek,
Titkomat meg nem fejtheted.
Csak sejtheted, mit arcom búskomoran rejteget,
Lassan elszállnak a sötét fellegek.

A zene halkan cseng fülemben,
Autók sokasága vonul el előttem.
Beleélem magam a sok gondolatba,
Ötleteim leírom egy piszkozatra.

HALiHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Küldd el
őket a csikycsukykreativ@yahoo.com e-mail címre, vagy add át Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve bármelyik 12. A osz-
tályos tanulónak!

Rovatszerkesztő: Kajtor Brigitta

Így MűvéSzKeDteK ti!

Mia: Rejtély

Lelkem megnyugszik, gondjaim elszállnak,
Majd újra mosolyogva jelennek meg nálad.
Ámulsz, hogy vajon mi van velem,
De nem felejted: Titkom meg nem fejtheted.

Bortos Júlia, 6. ALőke Henrietta, 7. B

Diószegi-Bondár Attila, 6. A
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CC~ CHRiStMAS CLuB

Mum, Can i have a dog for Christmas ?
No you can have turkey like everyone else!

Who is never hungry at Christmas ?
The turkey - he’s always stuffed!

What’s the best thing to put into a Christmas cake?
Your teeth!

Doctor, Doctor, i keep thinking i’m a Christmas bell!
Just take these pills - and, if they don’t work, give me a
ring!

Doctor, Doctor i’m scared of Father Christmas
Doctor: You’re suffering from Claus-trophobia.

What do snowmen eat for lunch?
Icebergers !

How do snowmen greet each other?
Ice to meet you!

Just before Christmas, an honest politician, a generous lawyer and Santa Claus
all got into the elevator at the Ritz Hotel in London. As the lift traveled from the 5th
floor down to the ground level, one-by-one they noticed a £50 note lying on the
lift’s floor.

Which one picked up the £50 note, and handed it in at reception?
Santa of course, the other two don’t actually exist!

Last Christmas, grandpa was feeling his age, and found that shopping for Christ-
mas gifts had become too difficult. So he decided to send checks to everyone in-
stead.

In each card he wrote, “Buy your own present!” and mailed them early.
He enjoyed the usual flurry of family festivities, and it was only after the holiday

that he noticed that he had received very few cards in return. Puzzled over this, he
went into his study, intending to write a couple of his relatives and ask what had happened. It was then, as he cleared off
his cluttered desk that he got his answer. Under a stack of papers, he was horrified to find the gift checks which he had for-
gotten to enclose with the cards.

A family had twin boys whose only resemblance to each other was their looks. If one felt it was too hot, the other thought
it was too cold. If one said the TV was too loud, the other claimed the volume needed to be turned up. Opposite in every
way, one was an eternal optimist, the other a doom and gloom pessimist.

Just to see what would happen, at Christmas time their father loaded the pessimist’s room with every imaginable toy and
game. The optimist’s room he loaded with horse manure. 

That night the father passed by the pessimist’s room and found him sitting amid his new gifts crying bitterly. 
“Why are you crying?” the father asked. 
“Because my friends will be jealous, I’ll have to read all these in-

structions before I can do anything with this stuff, I’ll constantly need
batteries, and my toys will eventually get broken.” answered the pes-
simist twin. 

Passing the optimist twin’s room, the father found him dancing for
joy in the pile of manure. “What are you so happy about?” he asked. 

To which his optimist twin replied, “There’s got to be a pony in here
somewhere!”

Columnists: Zoltán Boros and Brigitta Kajtor
Assisted by Ildikó Ruja, teacher.

What do snowmen
have for breakfast?
Snowflakes!

How do we know
Santa is such a
good race car
driver? 
Because he’s always
in the pole position!

What do you get if
you cross Father Christmas with a detective?
Santa Clues!

Where does Santa stay when he’s on holidays?
At a Ho-ho-tel.



Cirják Márta

Bár a meghosszabbított vakáció miatt a nagy karácsonyi előadás
elmarad, a tanító néni osztályával készül egy kisebb előadásra. Az
ünnepségen a gyerekek versekkel és énekekkel fogják megteremteni
a karácsonyi hangulatot, s emellett föl fogják köszönteni azt a 6 diákot,
akik mostanában ünneplik szülinapjukat. Immár hagyománnyá vált a
tombola is, amire a gyerekek hozzák az ajándékokat, és amin jókat
szoktak szórakozni.

A Karácsony mást és mást jelentett a tanító néni számára élete kü-
lönböző szakaszaiban. Második testvérként gyermekkorában mindig
előre tudta, hogy ő azt az ajándékot fogja kapni, amit a nővére egy
évvel azelőtt, s mindig alig várta az ajándékozást. 1989 Karácsonya
szintén emlékezetes volt számára. A városban lévő zűrzavar miatt a
férje nem jutott haza, így két gyermekével ünnepelt. A szobába be-
hallatszódtak a lövések, amitől eléggé megijedtek, és a gyerekek az
asztal alá bújtak. Ahogy egykor gyermekei körül, most az unoka körül
forog a Karácsony. Hat éve a két hónapos kisunoka volt a legnagyobb
ajándék az egész család számára. A tanító néni a családdal szokott
ünnepelni, s talán a legszebb pillanatnak tartja, amikor együtt éneklik
el a Mennyből az angyalt a feldíszített karácsonyfa körül.
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A decemberi interjú miről másról szólhatna, mint a szeretet ünnepéről. Megérdeklődtük, hogyan ünneplik a tanító nénik az
osztályban és a családban a Karácsonyt. 

Khell Jolán

A tanító néni szívesen emlékszik vissza tavaly Karácsonyra,
amikor az osztályával betlehemessel készültek az előadásra.
Idén sajnos kevesebb idő jut arra, hogy a Karácsonnyal az is-
kolában is foglalkozzanak, de a kézimunkaórán elkészített
díszek, az éneklések és a Mikulás napi ünnepség megteremtik
a karácsonyi hangulatot.

A legszebb ünnep, a család és a szeretet ünnepe – ezt jelenti
a tanító néni számára a Karácsony. Gyermekkorában mindig
nagyon várta az ünnepet, bár akkor még nem volt annyi aján-
dék, mint manapság. Szüleinek mindig sikerült úgy belopni a
szobába a karácsonyfát, hogy ő ne vegye észre, és ez mindig
meglepte őt. A legélénkebben a csengőszó maradt meg benne,
ami az angyal eljövetelét jelezte a gyerekeknek. Annak idején
a Karácsony valóban egy szent ünnep volt, amikor az emberek
nem dolgoztak, hanem pihentek, és meglátogatták családtag-
jaikat. A tanító néni a családdal szokta tölteni az ünnepet, ami-
nek természetesen az unoka áll a középpontjában. A sült csirke
és a mézeskalács a vacsora elengedhetetlen részei szoktak
lenni. Ezt követi az éneklés a fa körül, a gyertyagyújtás, majd
az éjféli mise.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk a tanároknak!
A szerkesztőség.

Rovatszerkesztők: Brigi, Kinga

tANÁR ÚR/tANÁRNŐ KéReM!
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KoS: márc. 21. – ápr. 20.
Szerelem: Az év utolsó hónapja nem fog megkí-
mélni az esetleges szerelmi csalódásoktól. A pár-
ban élőknél is előfordulhat a megcsalás érzése,
többet lesz jelen a kapcsolatban a féltékenység.
December végére a helyzet már enyhül.
Egészség, lelkiség: Légy a megszokottnál is óvatosabb
közlekedés, utazás során, sajnos nagy az esély arra, hogy
kisebb baleset érjen!

BiKA: ápr. 21. – máj. 20.
Szerelem: Bár kellőképpen földhözragadt típus
vagy, most mégis változtatáson törheted a fejed.
Legyél nagyon körültekintő, mert könnyen elha-
markodottan dönthetsz! A párjukat most kereső
szinglik sok randit remélhetnek, de a nagy, el-
söprő szerelem még várat magára.
Egészség, lelkiség: Apróbb betegeskedések, kisebb sérü-
lések érhetnek az év utolsó hónapjában, ezért figyelj oda ma-
gadra jobban, mint eddig!

iKReK: máj. 21. – jún. 21.
Szerelem: A december első fele nem ígér moz-
galmasságot, inkább a nyugalom és az önma-
gaddal való törődés válik fontossá. Szívügyek
terén 20-a után várhatsz érdekes változást, új is-
meretségeket köthetsz, vagy egy régi ismerős
bukkanhat fel újra…
Egészség, lelkiség: Megfelelő mennyiségű pihenéssel és a
stresszhelyzetek elkerülésével tudod egészségedet meg-
óvni.

RÁK: jún. 22. – júl. 22.
Szerelem: Vitákba, összetűzésekbe bonyolódsz
párkapcsolati téren. Az induló kapcsolatok ez idő
tájt könnyen zátonyra futnak. De szerencsére 12-
e után lenyugodnak a kedélyek, s még mindent
rendbe lehet hozni. Ha keresed az igazit, ne aggódj, igen jó
az esély, hogy a szilveszteri buliba már nem egyedül mész…
Egészség, lelkiség: Néha robbanékony leszel, ami folya-
matos energiaveszteségekhez vezet.

oRoSzLÁN: júl. 23. – aug. 23.
Szerelem: A karácsonyi készülődés és az ezzel
együtt járó rohamtempó alapjaiban rombolhatja
szét az elmúlt hónapok nyugalmát, emellett alig
akad időd és energiád párkapcsolatodra vagy
kapcsolatépítésre. Még szerencse, hogy a karácsonyt követő
nyugalmas napokban mindent be tudsz pótolni. 
Egészség, lelkiség: A karácsonyi hajsza felőrli energiatar-
talékaidat, s akár le is betegedhetsz.

Szűz: aug. 24. – szept. 23.
Szerelem: Kapcsolatodban december elején fe-
szültségek léphetnek fel, talán épp amiatt, hogy
sokat dolgozol, keveset vagy azzal, akit szeretsz.
Próbáld megtalálni az egyensúlyt, mert kedve-
sed úgy érezheti, keveset törődsz vele. Ha még
keresed az igazit, a hónap végére rálelhetsz…
Egészség, lelkiség: A hónap elején egy-egy konfliktus meg-
ingatja stabil idegállapotodat, de szerencsére a nyugalom-
ban eltelő ünnepek alatt sok időd lesz pihenésre

MéRLeg: szept. 24. – okt. 23.
Szerelem: Felfokozott, érzelmekkel teli hónap
lesz a december. Új szerelemre vagy  barátokra
találhatsz az év utolsó napjaiban. A kedvesség
és jó szándék, amit sugárzol, hozzád vonzza azokat a sze-

mélyeket, akiket magad mellett szeretnél tudni. A párkapcso-
latban élők érzelmei elmélyülnek…
Egészség, lelkiség: Némi stresszhelyzeten kívül nincs okod
a félelemre, nem lesznek egészségi problémáid ebben a hó-
napban.

SKoRPiÓ: okt. 24. – nov. 22.
Szerelem: Szerencsés vagy, ha párkapcsolat-
ban élsz. Most kiegyensúlyozott, nyugalmas időt
éltek meg, nem nagyon lehet okod panaszra, sőt
társad lesni fogja kívánságaidat. Akik viszont
még keresik a nagy Őt, szánjanak időt egy kis átalakulásra,
szépülésre. Jók az esélyek a pártalálásra, de ehhez vonzó-
nak is kell lenni…
Egészség, lelkiség: Az eddigi évek tapasztalataival ellen-
tétben most erősen leterhel az ünnepekre való készülődés.

NyiLAS: nov. 23. – dec. 21.
Szerelem: Rengeteg új emberrel ismerkedhetsz
meg, akik szerencsét és változást hozhatnak
életedbe, például összeismerkedtetnek a nagy
szerelemmel…
Egészség, lelkiség: Fizikailag nem vagy veszélyben, csu-
pán az anyagi gondok nyomják rá súlyukat a december ha-
vára.

BAK: dec. 22. – jan. 20.
Szerelem: Lazításra lenne most szükséged,
arra, hogy a rengeteg feszültséget ne tartsd ma-
gadban, hanem engedd el. Ebben nagy segítsé-
gedre lehet partnered, aki bármit megtenne a
boldogságodért. Ha viszont még magányosan telnek napjaid,
ne várakoztasd meg az ellenkező nem szingli tagjait! Nyo-
más flörtölni, csavard el a fejüket!
Egészség, lelkiség: Megfelelő táplálkozás és némi mozgás
szükséges ahhoz, hogy a két ünnep közti időszakra ne gyen-
gülj le teljesen.

vÍzÖNtŐ: jan. 21. – febr. 19.
Szerelem: Kicsit magányosabb leszel december
folyamán, mint máskor. A Karácsony most nem
dob fel, párod is alig-alig tud a kedvedben járni.
Mosolyogj többet! Még keresed a másik feled?
Nos, a december nem éppen a legkedvezőbb számodra, ne
ess kétségbe, ha a szilveszteri buliba még egyedül mész!
Egészség, lelkiség: Légy a megszokottnál is óvatosabb a
közlekedés terén, könnyen becsúszhat egy-két kisebb bal-
eset!

HALAK: febr. 20. – márc. 20.
Szerelem: Az elmúlt hónapok nyugalma után
most kifejezetten feszült leszel, egészen Kará-
csonyig. Ekkor viszont lenyugodnak a kedélyek,
visszatalálsz a helyes útra, újra megnyugvás és
harmónia költözik párkapcsolati életedbe. A magányos Halak
jegyűnek új szerelmet ígérnek a csillagok az év utolsó nap-
jaiban!
Egészség, lelkiség: Bár sok feszültség vesz körül, különö-
sen nehéz napok várnak rád december első hetében. A
hónap második fele már könnyebb lesz, ekkor pihend ki
magad!

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)

Rovatszerkesztők: Adrienn, Betti

CSiLLAgoK, CSiLLAgoK!
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Karácsonyi készülődés

Tudtátok, hogy...?
Karácsonykor a legtöbb országban minden pirosba és zöldbe öltözik, amiből a zöld az élet

folytonosságát és az örök életbe vetett keresztény hitet jelképezi, a piros pedig Jézus vérének
szimbóluma. A legenda szerint Krisztus koronája tövises ágakból készült, és Jézus vére a faág
fehér bogyóit is pirosra festette.

Az örökzöld koszorú, amelyet a főbejárati ajtóra erősítenek karácsony előtt, az Egyesült Álla-
mokban vált igazán népszerűvé. Az adventi koszorúnak ezt a változatát skandináv telepesek
vitték magukkal az Új Világba. Eredete a Karácsony sok más szimbólumához hasonlóan a po-
gány időkbe nyúlik vissza.

Észak-Európa népei december közepén a termés betakarításának végét ünnepelték. Mindig
nagy lakomát csaptak, és házaikat zöld növényekkel dekorálták. Azért akasztottak fagyöngyöt
és zöld gallyat az ajtajuk fölé, hogy kiengeszteljék az erdők szellemeit. Téli napfordulós ünne-
peikre örökzöld díszeket készítettek a kelta és a teuton törzsek is. Papjaik szerint a fagyöngy
szent, és ezért amulettként adták az emberek kezébe. Egy középkori hiedelem szerint pedig a fagyöngy elűzi a boszorká-
nyokat. A fagyöngy tehát különleges helyet foglal el a koszorúfonásra használatos örökzöldek (magyal, Krisztus-tövis, vad-
borostyán stb.) között. A katolikus egyház nem is nagyon szerette, mert a pogányok egyik kedvence volt. Ezért a templomok
helyett inkább az otthonok adventi dísze lett.

Karácsonyi díszítési ötletek:

A Karácsony a legjobb alkalom, hogy kifejezd, mennyire szereted és becsülöd a családodat. Az ünnep egyik lényeges
eleme a díszítés. A hangulatot szépen díszített asztallal is fokozhatod, amin érdemes koszorút, gyertyákat és karácsonyi
díszeket is elhelyezni. Nem szabad megfeledkezni a decemberi hónap jellegzetes virágjáról sem, a Mikulásvirágról, ami
egyrészt ünnepi hangulatot varázsol az asztalra, másrészt nagyon hasznos díszítőelem. A gyertyák fénye elkalandoztat a
mindennapok világából, a karácsonyi mintás terítő és szalvéták pedig vidámságot és családias hangulatot keltenek.

Íme egy pár ügyes karácsonyi díszítési tipp:

Asztaldíszítés

Szobadíszités

Minden kedves olvasónknak NAGYON BOLDOG KARÁCSONYT és sikerekben gazdag ÚJESZTENDŐT kívánunk!

CSAK CSAJoK

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi, Angyalka

Adventi koszorúk
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Forma 1
Ahogy az várható volt, az újév előtt is váratlan dolgok történtek a szá-

guldó cirkuszban. Még téli vakációjuk előtt sem pihennek a Forma 1-ben.
Mivel verseny már sajnos nem lesz márciusig, csak hírekkel szolgálha-

tok. Hadd kezdjem ott, hogy még semmi sem biztos sem a csapatokat,
sem a pilótákat illetően! De így is van néhány nyilvános titok, amiket csak
ki kéne mondani. Ilyen például az, hogy Kimi Raikkonen leszerződött a
Citroen WRC-vel, és jövőre az iskola összes Kimster szurkolója vagy pi-
lótát vagy sportot válthat, és legalább egy évig ralit néz majd. Helye
ugyanis nem maradt, miután Alonso váltotta a Ferrarinál, Button nem ha-
gyott helyet a McLarennél, és a Mercedes gyári csapata sem valószínű-
síthető lehetőség számára. Igen, Button elhagyta a bajnok csapatát, és egy teljes brit csapatot alkotva Hamilton társa lett
a Mclarennél. A bajnoki gárda részvényeinek a 71%-át pedig felvásárolta a Mercedes-Benz, így jövőre BrawnGP helyett
Mercedes Grand Prix lesz a csapat neve. A csapatfőnök továbbra is Ross Brawn maradt, csak a pilóták cserélődtek. Nico
Rosberg helye már biztos, és csapattársnak említették Kimstert, de valószínűbb a német Nick Heidfeld leszerződtetése.
Legalább 2015-ig szállítja a Mercedes erőforrásait a McLarennek. Nem ennyire biztos a gumiszállítás. Ugyanis 2010 végére
biztos elhagyja a Forma 1-et a Bridgestone, helyére pedig új gumigyártó kerestetik. Szóba került a Pirelli és a Goodyear.
Továbbá, amennyiben lesz jövőre Renault csapat (mert már ez sem biztos), akkor valószínű, hogy Kubica és Kobayashi al-
kotja majd a pilótapárost.

Január dús hónap lesz, mivel általában akkor mutatják be a versenygépeket, és persze kíváncsian várjuk az új csapatok
bemutatkozását. Mindenki tartson kedvencével, és kellemes vakációt, boldog Karácsonyt és BÚÉK!

Rovatszerkesztő: norbeVort

Henry csalt?!
Roppant kellemetlen dologra derült fény a Franciaország - Írország világbajnoki pótse-

lejtező mérkőzésen. Arra, hogy a futballban mindenki egyenlő, de azért vannak, akik
egyenlőbbek. Az írek szerint égbekiáltó igazságtalanság történt. Felháborodásuk jogos:
Thierry Henry kezezését mindenki látta, csak a játékvezető és az asszisztense nem. Az
írek 1-0-ra vezettek Párizsban, veszélyesebben futballoztak ellenfelüknél, s úgy tűnt, a
papírformát megcáfolva továbbjuthatnak a világbajnokságra. Hogy nem így történt, arról
Henry keze döntött: a francia csatár a bal karjával állított meg egy előre ívelt labdát, majd
a tenyerével még bele is paskolt, s gólpasszt adott Gallasnak. „Egymás után kétszer ért
kézzel a labdához. Ez még a röplabdában is szabálytalan” - fogalmaztak fanyar humorral az írek.

Thierry Henry pénteken közleményt adott ki kezezéséről, és kifejtette, az újrajátszást tartotta volna a legigazságosabb
döntésnek a FIFA részéről. A francia válogatott és a Barcelona csatára szerint nem csalt, de nagyon sajnálja az ír nemzeti
csapatot a történtek miatt. Ami mára már egyértelművé vált, az az, hogy a mérkőzést nem játsszák újra, így a francia válo-
gatott bebiztosította helyét a VB-re.

Még egy eset arra, hogy a történelem megismétli önmagát: mindenki emlékszik az 1986-os világbajnokságra, ahol Mara-
dona kézzel tuszkolta be a labdát. Akkor Maradona azt nyilatkozta, hogy Isten keze segített neki.

Reméljük, hogy a közeljövőben ehhez hasonló esetek nem fognak előfordulni, s tiszta játszmában lesz részünk. Boldog
Karácsonyt!

Rovatszerkesztők: Edy&Nitro

téli sportok
A két leggyakoribb téli sport a síelés és a jégkorcsolyázás,

azonban van még számos egyéb érdekes és extrém téli
sport is.

A sífutás előnye, hogy megspórolhatjuk a síbérletek árát,
olcsóbban szerezhetjük be a szükséges felszerelést, ugyan-
akkor nagyobb eséllyel számíthatunk a sportolásra alkalmas
időjárásra; ugyanis már pár centis havon
végezhető, és jobban megmozgatja tes-
tünket, mint a síelés. A sífutás a síelés
és a futás ötvözeteként alakult ki. Helyes
technikáját érdemes egy szakavatott ok-
tatótól megtanulni. Ezt a sportot időseb-
bek és gyermekek egyaránt végezhetik.

A szánkózás az egész család szá-
mára olyan élvezetet nyújt, hogy hétről-
hétre visszavágyunk a szánkópályára. A domboldalon
lesiklani azonban ma már nem csak a hagyományos, jól be-
vált két talpon futó szánkóval, a modernebb bobbal vagy mű-

anyag csúszkákkal lehet, hanem sokkal élvezetesebb pél-
dául az Airboarddal (légdeszka), ami nevével ellentétben
nem deszkát jelent, hanem egy levegővel felfújt, de össze-
hajtható, könnyen szállítható kör alakú korongot, aminek sta-
bilitását az alján két vonalban kialakított bordázata adja,
valamint két fogó biztosítja a kapaszkodást. Az Airboarddal
hason fekve, sisakban ajánlott lecsúszni.

A snowboardozás az 1960-as években
indult el világhódító útjára az Egyesült Álla-
mokból, méghozzá olyan módon, hogy a
gördeszkázást és szörfözést kedvelő fiata-
lok télen is akartak hódolni kedvenc sport-
juknak. A snowboardozás technikájának
elsajátítása megkövetel egy tudatosan irá-
nyított, kontrollált felsőtestmozgást. A felső-
test nyugodt együttműködése segíti a

deszka forgatását. Ugyanez a tudatosság egy olyan esztéti-
kus kivitelezésű síelést is eredményezhet, ahol minden moz-
dulat a funkciójának megfelelő mértékben történik.

Rovatszerkesztő: B: Attila

SPoRtiRAM
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technika
Karácsonyi gömb izzósor

Meguntad a régi kará-

csonyi dekorációidat, ne-

talán régi izzósoraidat

lecseréled újra, és meg

szeretnél szabadulni a ré-

gitől? Ne tedd, ne hagyd

porosodni a szekrény te-

tején vagy a fiók mélyén!

Használd fel, készíts egy fényes gömböt belőle!

Alapanyagok: kb 100x60 cm vékony drótháló, drótvágó

olló, munkakesztyű, két izzósor (100 izzós) és egy kis ügyes-

ség.

Bármilyen barkácsüzletben kapható drótháló, aránylag

olcsó áron, de ha akad otthon, az is megteszi.

A dróthalót henger formájúra kell hajtogatni, majd össze-

csatolni a két szélét.

Majd a henger alsó és

felső részét úgy hajlít-

juk, hogy egy gömb-

nek nézzen ki. Ha

minden jól ment, akkor

tekerjük körül a göm-

böt a két izzósorral,

csatlakoztassuk őket a

konnektorba, esetleg

hosszabbítóhoz, ha kint szeretnénk a fát feldíszíteni! Ha fel-

díszítettük vele a lakást, nincs más dolgunk, mint gyönyör-

ködni benne a családdal együtt.

Szellemes Karácsonyt! Elemes zseblámpát, világító mat-

racot, bort, búzát, békességet, porszívót meg turmixgépet,

tűlevelű lóherét és Békés Boldog Szentestét!

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben, Tihamér

Lassan itt a Karácsony, és szeretnél ráhangolódni az ünnepekre egy kis karácsonyi ze-

nével?

Most rengeteg karácsonyi zenét tölthetsz le ingyen a lentebb említett weblapról. Először

is hadd mutassuk be a Fool Moon együttest, akiknek a karácsonyi Merry Christmas albu-

mukat most az év végig ingyen letöltheted.

Az album a következő hangulatos karácsonyi dalokat tartalmazza:

1. Jingle Bells

2. Oh, holy night

3. Kis Karácsony / Ó gyönyörű szép

4. God rest ye merry

5. Carol of the bells

6. Pásztorok, pásztorok…

A Merry Christmas karácsonyi album ingyen letöltése itt: http://www.foolmoon.hu/download/fmmc.zip
Rovatszerkesztők: Sync, Tihamér

Behavazott Hangszórók

KÍVÁNSÁGKOSÁR
♥ Boldog születésnapot kíván Harcsa Henriettának,

Kozma Eszternek, Mód Szilvia-Évának és Soós Re-
becca-Kingának a XI. B.

♥ Boldog születésnapot kíván
Daróczy Noéminek és Szeles Tí-
meának a XII. B.

♥ Juhász Béla tanár úr boldog
Karácsonyt kíván az iskola min-
den diákjának.

♥ Rudolf Ágnes tanárnő boldog
Karácsonyt kíván osztályának, a
X. D-nek.

♥ Boldog születésnapot kíván Létrai Ricsinek a XI. D.

♥ Boldog születésnapot kíván Ristin Norbert Oláh Ra-
ulnak és Szabados Tominak.

♥ A Neon és Nos boldog Karácsonyt kíván az egész
iskolának.

♥ Nagyon boldog szülinapot kívánok
az én piskótámnak, Briginek és Misi-
nek.

♥ Kicsit megkésve, de annál nagyobb
szeretettel kívánok boldog születésna-
pot húgomnak, Noéminek. Matanie
Ruben

♥ Boldog születésnapot kíván a XII.
A Hadnagy Kingának, Kajtor Brigittának, akik most
töltik 18. életévüket és Bele Mihálynak.

Rovatszerkesztő: Betti
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AgyKRoBAtA

50 RoN BeL-AMi vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvények
egyikének helyes megfejtését.

Határidő: 2010. 01. 06.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a decemberi számunk győztese! Várjuk

megfejtésedet!
A sorsolás időpontja: 2010. 01. 07. nagyszünet.

teKeRegve KeReSD !

Indulj el a megjelölt bal oldali négyzetből, és keresd meg a szavak kanyargós útját! Min-
den szó utolsó betűje egyúttal a következő szó első betűje is. A többi betűt csak egyszer
használhatod. Ha már minden szót megtaláltál, marad még néhány betű, amelyre nem
volt szükség. Ezekből állíthatod elő a megfejtést adó szót.

ABRAKADABRA, ALPÁRI, DÍSZRUHA, IGEMÓD, KÓVÁLYGÓ, LEGÁTUS, MEGHONO-
SUL, ÓHAJT, STARTFEJES, SZALMAFONAT, TÉVÉZIK, TÜRELEMPRÓBA

SzÓKeReSŐ HALADÓKNAK

Nyolc irányból (balról jobbra és fordítva, fentről lefelé és fordítva, valamint átlósan is négy irányban) keresheted az alábbi
szavakat az ábrában. Némelyik betű több szónak is alkotóeleme. Húzd át a megtalált szavakat! A rejtvény megfejtése a
megmaradt betűkből összeállítható szó.

ÁLLVÁNY, BOLYHOZ, BORSÓLEVES,
DZSESSZZENEKAR, EGYKOR, FAJTALAN,
FOGPÓTLÁS, HÍVÓJEL, KÉTSZOBA-
KONYHÁS, KIERESZT, KIVÉGZENDŐ, KÍ-
NÁLAT, KÖZELEDTE, LERÁNT, MAGZAT,
NEMHIÁBA, OLTÓVESSZŐ, TOJÓFÉSZEK,
TÖRVÉNYCIKKELY, VIASZOZ, ZENGEDEZ

előző rejtvényeink megoldásai:

A szókeresőnk megoldása: LEJTŐSÍTt
A tekeregve keresd megoldása: KEZDŐBETŰ

Az novemberi keresztrejtvényünk szerencsés győztese Bognár Szabolcs XI.B. osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Humorzsák Rovatszerkesztők: Réka, Vica

Három kicsi süni eltévedt az erdőben, rájuk esteledik, és az
eső is elered.
Megsajnálja őket a Mikulás:
– Sünikék, teljesítem három kívánságotokat. Mit kívánsz első
sünike?
– Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehet-
nék!
Otthon terem.
– Mit kívánsz második sünike?
– Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehet-
nék!
Ő is otthon terem.
– És te, harmadik sünike mit kívánsz?
– Nagyon fázom, nagyon magányos vagyok, bárcsak itt len-
nének a testvérkéim!

Mondja, mennyi ideig tart az út Budapestről Győrig?
– Körülbelül két óra.
– És azt megmondaná, hogy Győrtől Budapestig meddig tart
az út?

– Jaj, ilyen hülyeséget hogy lehet kérdezni? Természetesen
az is ugyanannyi ideig, két óráig tart!
– Nana, ez nem olyan egyértelmű! – Hiszen Újévig Kará-
csonytól csak egy hét telik el, de Újévtől Karácsonyig már
jóval több...

Egy vállalkozó a nagy karácsonyi készülődés közepette úgy
dönt, hogy horgászni megy. Horgászik, csörög a mobil: 
-– Szervusz apa, szeretnék egy új bmw-t karácsonyra.
– Ok, fiam. – Avval lecsapja. Kiss idő múlva:
– Halló drágám! Szeretnék karácsonyra egy új estélyit.
– Ok, édes. – Avval lecsapja. Közben kapása van. Kifogja az
aranyhalat, de véznának látja és visszadobja. Az aranyhal
megszólal:
– És a három kívánság?
Vállalkozó:- Na jól van, mondjad!

Rovatszerkesztők: TBC, DeadslayerX
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tANÁRoKtÓL

– Te hol voltál holnap?
– Sztálin családja nem egy happy end.
– A római légiósok vigyázták a rendet.
– Te ilyen vagy, vagy csak csinálod magad?
– Ne mozgasd már annyit a lábad ! Már a pixeddel eljártad
a menyasszonytáncot!

DiÁKoKtÓL

– Láttál már indiai filmet? Csak táncolnak és elefántok van-
nak benne.
– A szereplő túráscsuszát evett.
– Október hatodikán a honfoglalást ünnepeljük.
– Nem ugrik eszembe a szó.
Tanár: Beteg voltál tegnap?
Diák: Igen, összevesztem a belügyminiszterrel!

iSKoLAi eLLeNŐRzŐKBŐL

„Fia az órán szőllőt (így!!!) evett…”
„Kedves tanárnő, október van, mit egyen a gyerek, banánt?”

„A fiú túl sokat foglalkozik a lányokkal.”
„Tanárnő, kövezzen meg, de én ennek inkább örülök!”

„Kedves szülő, tájékoztatom, hogy Péter az étkezdében
többször is kézzel evett evőeszköz helyett.”
„Köszönöm a tájékoztatást, már tanul lábbal is.”

„Jancsika rendszeresen nem issza meg az iskolatejet.”
„Kivégzéséről gondoskodom.”

„Fia az órán állandóan beszél!”
„Szerintem az anyjától tanulta. Mindkettőnek ellátom a baját!”

„T. Szülő! Leánya irodalomórán vihogott.” 
„Megdorgáltam. Akkor is vihogott.”

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA

ARANyKÖPéSeK

2009. november 18-án került sor a Kölcsey Diákszínpad Évadnyitójára.
Két hónap kemény próbái után a csoport egy némafilmmel rukkolt elő. A kiscsoport egy Pávai Gyula tanár úr által írt da-

rabbal, a Részeges királlyal szórakoztatta a nagyérdeműt.
A Jelentek egy hősszerelmes életéből az egész csoport számára kihívást jelentett, mivel ilyen darabot eddig még nem

láthattak tőlünk. A darabot lényegében a csoport állította össze, minden poén, minden vicces jelenet a színészpalánták és
a rendező úr agyszüleménye. Mikor a fő mozzanatokat leírtuk, még nem gondoltunk arra, hogy ezt nekünk kell megvalósítani.
Az első hónapban igen nehéz volt a jól meghatározott mozdulatok kivitelezése, minden egyes lépésnek megvolt a helye és
az ideje, csúszni nem lehetett. A második hónapban kezdtük megérezni az egész lényegét, már a karakterünk szemével
láttuk a világot, és annak testével mozogtunk. A „kicsiknek” egy fokkal könnyebb dolguk volt, ők ezt a darabot korábban is
bemutatták.

Az évadnyitó előtti pár napban a „kemény” szó más értelmet nyert számunkra. Minden energiánkat arra összpontosítottuk,
hogy ez a darab olyan legyen, amivel a közönség rekeszizmait nem kíméljük.

Előadás előtt majdnem mindenki izgult, de mikor a csoport tagjai, azaz
Juhász Dominik, Sípos Bettina, Molnár Melinda, Szilágyi Dóra, Becsi Róbert
és Kovács Márk felvonultak a színpadra, megszűnt a világ, és csak a kö-
zönség valamint a színpad maradt.

A darab egy hősszerelmes férfiú hódítási kísérleteit mutatta be. A túlzottan
önimádó férfi úton, útfélen próbálkozott nők behálózásával, ami – úgy tűnt
– sikerült is, amíg a leányzók össze nem futottak egy villamosmegállóban,
és az egész turpisság ki nem derült. A hölgyek „véres” bosszút álltak a pórul
járt macsón, aminek csak a komornyik örült, mert így szert tehetett gazdája
hőn áhított cilinderére.

A darabot jó adag humorral fűszereztük, s így csaltuk ki közönségünkből
az őszinte nevetést.

Kovács Márk, XII. A

KÖzHÍRRé tétetiK!

A Kölcsey Diákszínpad évadnyitója

FigyeLeM, FigyeLeM!

– december 14-18. között a tanárok fizetetlen szabadságra mennek, s emiatt 
– a Maturandus január 29-én lesz megtartva, az eltervezett program szerint, s ekkor lesz
– a Csiky-nap is, amelyik minden évben megrendezésre kerül;
– a Csiky-nap keretén belül kerül sor a Csiky-vetélkedőre is, melyre 9. és 10. osztályos diákok nevezhetnek be;
– december 18. és január 3. között pedig téLi vAKÁCiÓ lesz, a diákok örömére J
– január 4-én ismét találkozunk az iskolában.
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2009. november 26-án 19. 00 órai kezdettel a bentlakás ebédlőjében megren-
dezésre került a gólyabál. Az intris gólyabál annyiban különbözik az iskolaitól,
hogy itt minden egyes 9.-esnek kötelezően részt kell vennie. A gólyasereg 6 cso-
portra volt osztva, s mindegyik csoport külön asztalnál ült. A gólyák kétféleképpen
voltak díjazva: először is a zsűri eldöntötte, hogy melyik csoport volt a legügye-
sebb, másodszor pedig a hagyományos módszer szerint, vagyis ki lett választva
a legügyesebb lány és fiú. Idén a gólyalány Mucsi Bettina (9. D), a gólyafiú pedig
Zsóri Zsolt (9. E) lett. Szeretnék gratulálni nekik az egész bentlakás nevében!

A bentlakók szerint a próbák nagyon érdekesek voltak, a hangulat nagyon jó
volt, s mindenki jól érezte magát. Nemcsak a gólyakirálylány és a gólyakirályfi bi-
zonyított, hanem minden 9.-es nagyon okosan oldotta meg a különböző próbákat,
próbálták legyőzni félelmeiket. Mi, 12.-esek, gondoskodtunk arról, hogy minden
9.-es részt vegyen valamelyik próbán.

Összegezve: volt itt szórakozás, izgalom, kaland, kíváncsiság.

Könyvet Karácsonyra!

Mivel itt az ajándékozás
időszaka, egy ötlettel szeret-
nénk segíteni nektek. Igen
mutatós ajándék egy szép
könyv, főleg azoknak, akik
szeretnek olvasni, és bújják a
könyveket. A tulipán köny-
vesbolt gazdag kínálattal vár
benneteket, és garantáltan ta-
láltok olvasmányt minden kor-
osztálynak, megfelelő áron.
Ne felejtsétek: „A könyvek a
legcsendesebb és legkitar-
tóbb barátok; a legelérhe-

tőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb
tanítómesterek.” (Charles William Eliot)

JÓ VÁSÁRLÁST, JÓL BEOSZTOTT VAKÁCIÓT ÉS KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDEN OLVASÓNAK!

Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta

Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin

iNtRiJÓ

Karácsonyi vásár

Újra karácsonyi vásárt rendeznek a Városháza előtt. Lehet majd kapni forralt bort,
palacsintát, karácsonyi díszeket és tippeket is a lakásunk, illetve a karácsonyfánk dí-
szítéshez. Mindenkit buzdítunk arra, hogy mozduljon ki egy kicsit a házból, és menjen
el erre a vásárra! Ez az esemény és a szépen feldíszített város igazi karácsonyi han-
gulatot ébreszt bennünk.
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Szerkesztők: a XII. A osztály diákjai
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
tördelők: Kovács Márk, Matanie Ruben
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
támogató: Farmec, Bel- Ami, Tulipán, a Csiky
Gergely Iskolaközpont Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

MÁKSzeMtŐL MÁKviRÁgig
A decemberi számban az 5. B osztályt és osztályfőnöküket

kérdeztük meg arról, hogyan várják a karácsonyt. Több diák

is örömmel válaszolt kérdéseinkre.

Birta gyöngyi Andrea: „A legjobb Karácsonyom az volt,

amikor rájöttem, hogy a Jézuska tényleg létezik. Számomra a

Karácsony békességet és nyugalmat jelent, s ezt főként a csa-

ládom nyújtja.”

Bagi Cristian: „ A legjobb karácsonyi emlékem az, amikor

az uncsim nálunk tölthette az ünnepeket. Idén Karácsonyra

egy biciklit szeretnék ajándékba.”

Kazarecky Bernadett: „Karácsonyra nem kívánok egyebet,

mint sok-sok boldogságot. A Karácsonyt békességben és sze-

retetben töltöm a családommal.”

Bagi Sebastian: „Számomra a Karácsony a szeretetet je-

lenti. Ilyenkor az egész család együtt ünnepel. Amit nagyon várok Karácsonykor, az a csokis torta.”

Rudolf Anna: „Minden évben a Karácsonyt otthon töltöm a családommal. Idén nagyon szeretnék egy biciklit.”

Bagi Norbert: „Ami igazán jó Karácsonykor az az, hogy az egész család együtt ünnepel. Együtt díszítjük a fát, együtt

esszük meg a finom krémest. Nagyon szeretnék kapni egy új mobilt, egy Sony-Ericsont.”

És végezetül az 5. B osztályfőnökét, Hevesi évát is megkértük, hogy pár szóban foglalja össze, hogy ő hogyan várja a

Karácsonyt, és hogyan készül az osztályával.

„A Karácsony az a családi békét, megnyugvást jelenti számomra. Ilyenkor mindenki igyekszik jobban odafigyelni társára.

Minden Karácsonyt nagyon szeretek, bár semmi sem hasonlítható össze az ágyai nagymamámmal töltött Karácsonyokkal

és a fehér Karácsonyokkal. Régen a legjobban annak örültem, ha rengeteg ajándékot kaptam. Mára már inkább az jelent

számomra örömöt, ha én ajándékozhatok. Az osztályommal is készülünk az ünnepre, díszeket és üdvözlőkártyákat készí-

tünk.”

Rovatszerkesztők: Réka, Vica

Mi az előnye annak, hogy december 24-én születtél? És
mi a hátránya?

AKiKet Az „ANgyAL Hozott”

Széri Adél

Az előnye az, hogy nagyon sok ajándékot kapok ilyenkor, a
hátránya pedig az, hogy sajnos a bulimba nem mindenki jön
el, mivel Karácsony van.

Bele Mihály

Az előnye az, hogy dupla ajándékot kapok ilyenkor, és eddig
nem éreztem, hogy hátránya is lenne.


