
Anti-love story

A világ bármely felén, bármely városában. Hollywood szennye ter-
mészetesen ide is eljutott. Így a Valentin nap is. (Igen, imádok ün-
neprontó lenni.) Van egy El, és természetesen ott a Ea.

Találkoznak: El, Ea, plüssmaci, virág, csoki és a szokásos. Szép
szerelmetesen egymás szemébe néznek, sétálgatnak, dúl a
l’amour. A fiú szerelmet vall a lánynak. Delet üt az óra. Ea mente-
getőzik, sajnálja, de családi ebédre várja a nagymama, nem hagy-
hatja ki. El sajnálja, felajánlja, hogy elkíséri. Ea megint
mentegetőzik: csak a villamosmegállóig. Hősszerelmesünk termé-
szetesen belemegy, mert hát imád a lány kedvében járni. Elválnak.

El, túlfűtve a mai nap gyönyörétől, a parkba lebeg, hogy írjon egy
verset szerelméhez. Ea a villamoson telefonál. Ea leszáll. Ea sze-
métbe dobja a kapott virágot. Ea találkozik egy másik pasival.

Konklúzió? Valentin nap nem jelent semmit. Ezen a napon senki
nem szeret jobban senkit, legfeljebb autoindukált hormontúltengé-
sük hiteti ezt el velük. Mert tulajdonképp semmi különbség nincs a
ritka betegségek világnapja (febr. 28.) és a Valentin nap között. Mind
a kettő a globalizáció terméke. Mind a kettő egy ritka dolgot ünne-
pel.

A fenti történet csak egy kis részét szemlélteti a dolgoknak. Mert
tulajdonképp sokkal összetettebb a dolog. De egy biztos: szerelmet
és Huntington-kórt körülbelül ugyanolyan sűrűn láthatunk. Színház
az egész világ, de sehol sem írja, hogy be kell állni a sorba. Nem
kell nektek is a világgal együtt játszanotok, hogy minden „heppi”, és
minden úgy van jól, ahogy van. A Valentin nap nincs jól! Nem most
kell bizonyítanod, hogy szereted! Minek? Nap mint nap éreztetned
kellene vele, hogy fontos számodra! Vagy az túl munkás? Jobb egy
nap egy szál virággal vagy egy csokival kiszúrni a szemét? Senki
se mondta, hogy a szerelmet nagykanállal eszik.

Ne válaszd a Valentin napot, válaszd a minden napot!

Széplaky

Szalagavató ünnepség képekben
(folytatás a 11. oldalon)
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Így művészkedtek ti!

Rovatszerkesztő: Kajtor Brigitta

Ebben a hónapban pár jópofa verset teszünk közzé. Reméljük, felvidítják a farsangi hangulatot!!!

Kerék Imre: Farsang

Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pönögjenek citerák!

Sült malacka vicsorít ránk
fehér gyöngysor a foga,
Együnk-igyunk,
dorbézoljunk,
nyekeregjen a duda!

Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon
nyírfakéreg bocskorunk!
Három napig tart a vígság
majd a böjtben alhatunk.

Gazdag Erzsi: Itt a farsang

Itt a farsang, áll a bál
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.

Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.Bartha Tünde11. C
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Gál Z. Csaba: Szeretni

Olyan szerelmesnek lenni, 
Miről nem lehet beszélni.
Azt érezni kell, átélni,
És szeretni, szeretni, szeretni...

Ki szerelmes, tudja, mit akarok.
Ki tudja, átölelik karok, 
S nem tud az csak kéjelegni.
Tán szeretni, szeretni, szeretni...

Kiket fognak szerelmes kezek, 
Nem érdeklik a többiek. 
S ez hiba, tudja mindenki.
De szeretni, szeretni, szeretni...

Kinek nincsenek barátai, 
Szerelme sincsen oly igazi, 
Mert nem minden csak szeretni.
Kell feledni, feledni, feledni...

Mester Bettina: Bárcsak

Százegy őrült érintés, minden csókja fáj,
Ajka épp, hogy hozzám ér,
Bennem lángra lobban a vér.
Bárcsak lenne arra szó,
Hogy nekem Ő mennyit ér.
Tiltott csók és tiltott szó,
Mindez bűn, mégis oly jó.
Bárcsak elmesélhetném,
De most sincsen rá szó!

Lőrin
cz Kitty

, 11. D

Milich Andrea 11. A

Spir Anita 11. A

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 osztályos
tanulónak!
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CC≈ Creative Club

Columnists: Zoltán Boros and Brigitta Kajtor

Assisted by Ildikó Ruja, teacher.

LordZ: Amongst piranhas

I fare along the river Nile,
Careless, I don’t know why.
But one thing is sure,
I’ve found the cure:
She’s a girl. Angelic, pure.
My love will be the fuel.

I love you my dear,
I know no fear.
I can feel you love me,
Happy we shall be,
My love, you will see,
Is my being’s ultimate key.

TheKeyholder: The fatal dream *

I have only a thirst, I have only a dream,
A dream outlined with blood which in my heart I keep;
Everywhere I carry it with me and with a sweet lust
My mind re-reads it while my heart is throbbing;
Black, terrible, ruthless, there’s not a single word in it
Which doesn’t make me frighten myself;
The rope, the iron, the fire, the lead interweave to prepare it
In vain are others trying to read it from my gazes
Before the moment when… - But my cruel dream
If it is written to remain a poor, unfulfilled dream,
Then from its wet depth with the same harshness
My grave has to cry to heaven: Revenge.

*translation

Why did the pig give his girlfriend a box of candy?

It was Valenswine's Day!

Do skunks celebrate Valentine's Day?

Sure, they're very scent-imental!

What did the paper clip say to the magnet?

"I find you very attractive."

What did the elephant say to his
girlfriend?

"I love you a ton!"

Why did the cannibal break up with
his girlfriend?

She didn't suit his taste!

What did one light bulb say to the other?

"I love you a whole watt!"

A young woman was taking an afternoon nap. After she woke
up, she told her husband, "I just dreamed that you gave me
a pearl necklace for Valentine's day. What do you think it
means?"

"You'll know tonight." he said.

That evening, the man came home with a small
package and gave it to his wife. Delighted, she
opened it--only to find a book entitled "The meaning
of dreams".

This month we’re spoiling you with Valentine days’ jokes. Hope you’ll like them! :-)



vegyék a bátortalan vagy közöm-
bös osztályokat a beöltözésre.
Végeredményben nem a jól sike-
rült rendezvény volt a fontos,
hanem az a tény, hogy a közös
erőfeszítés után megszilárdult az
osztályközösség is.

A mágikus erők közül a gondolat-
olvasást semmiképp se választa-
nám, pedig igazán hasznos lenne
némely esetben. Úgy gondolom,
egy ember gondolata csak saját magára tartozik, és én sem
hallgatnám szívesen minden órán, mit gondolnak a diákok a
feladott háziról vagy a felmérőről. Azonban egy tulajdonságot
mégis szívesen elfogadnék: azt a képességet, hogy vissza-
térve az időben egyes múltbeli eseményeket újra átélhessek.
Az igazság az, hogy lassan-lassan a kellemes emlékek, a
múlt nagy örömei is elhalványulnak, ezzel a képességgel
azonban ismét felidézhetném egy kedves nap örömeit, egy
jelentős eseményt, egy váratlan meglepetést.
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Nyári Andrea

A farsang nemcsak a mai kor számára jelenti a mulatozás
időszakát, a hagyományos népi kultúra még inkább kidom-
borította ezt a jellegét. Ez leginkább az étkezési szokások-
ban jelentkezett, bőséges kiadós ételek kerültek asztalra
ilyenkor, de a szórakozást szolgálták a gyakori mulatságok,
bálok is. A mi vidékünkön már nem ismertek azok a szoká-
sok, amelyek Erdélyben egészen a közelmúltig éltek, ilyen
például az asszonyfarsang. Ennek lényege, hogy az össze-
jövetelre kizárólag asszonyok mehettek el, akik ebből az al-
kalomból úgy mulathattak, akár a férfiak, egy rövid időre
szerepet cserélve velük. Vagy a farsangtemetés, amely
során a farsang utolsó napján rituálisan elégettek egy a far-
sangot jelképező koporsót vagy szalmabábut.

Iskolánk volt diákjaként természetesen én is részt vettem
hajdanán a farsangi bálokon, de sokkal maradandóbb él-
ményt jelentett az, amikor két évvel ezelőtt a volt osztályom-
mal együtt szerveztük a farsangot. Jó érzés visszaemlékezni,
milyen buzgalommal törekedtek a szervező diákok tökéletes
munkát végezni, pedig számos váratlan akadályt, bakit kellett
elhárítaniuk, és jelentős erőfeszítést igényelt az is, hogy rá-

pattus Illés

A farsang számomra mindig a maskarázás idejét jelentette. A bolondos álöltözetek, mas-
karák a tél elijesztését szolgálták. Sok vidéken Kiszebábuként jelenítették meg a telet, ki-
vitték a falu végére, és ott elégették, esetleg lecsorgatták a patakon. Hogy miért tették ezt?
Mert már nagyon várták a tavaszt, és így akartak jelképesen megszabadulni a téltől. Szá-
momra a farsang a tavaszvárás ideje, mert szeretek kertészkedni, s erre a természet meg-
újulásával bőven van alkalmam.

Én olyan időszakban gyerekeskedtem, amikor a hagyományok gyakorlását szigorúan til-
tották, mert a kommunista világkép mindenféle népi hiedelmet babonának kiáltott ki, és el-
törölni igyekezett. Így a hagyományos maskurázás és a pompás nyugat-európai karneválok
vonzásán kívül nőttünk fel.

Mágikus erőnek a fényt választanám, mert kecsegtető lenne a fény sebességével uta-
zhatni és körülnézni a világegyetemben. Érdekelne, hogy milyen más létformákra bukkan-
hatnék.

TANÁR ÚR/TANÁRNŐ KéREM!
Február a farsang hónapja. Természetesen erről a témáról kérdezősködtünk a tanáriban. Azt is megtudtuk, hogy ők milyen
mágikus erőt választanának maguknak, ha lehetne.

Köszönjük szépen a tanároknak az interjút!
Rovatszerkesztők: Brigi, Kinga

Tanároktól
– Hé! Kinek a lába tette be ide a kezét?
– A krími háborúba való bekapcsolódással az olaszok elnye-
rik Anglia jó szívét.
– Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt.

Diákoktól
– Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a
kardját, és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észre-
vette a fondorlatos tervet.
– Szilveszter először egy tolvajhoz, majd egy csöveshez
kerül.
– Szilveszter, mielőtt távozott a gazdag úrtól, beolvasott az
úrfinak.
– Balassi verse termikus szempontból a szerelmes versek-
hez tartozik.
– A lírai én annyit szenvedett a szerelem miatt, hogy malom-
ból haranggá lett a lelke.
– Csongor kertjében volt egy aranyalmát termelő fa.

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA

ARANyKöpéSEKINTRIJÓ
Valentin nap az intriben

Megkérdeztem egy pár bentlakót, hogy milyen meglepetést
készít kedvesének Valentin nap alkalmából.

Először egy lányt kérdeztem meg, hogy mit vesz a fiújának.
Ezt a feleletet kaptam: „Nem vettem neki semmit, ellenben
készítettem neki egy karkötőt.”

A fiúk többsége a klasszikus ajándékot választotta: virág,
csoki, plüssmaci. Ezek a lányok körében is népszerűek: „Vet-
tem a barátomnak egy szíves párnát meg egy szíves csokit”.
De volt, aki többet is áldozott: „Írtam neki egy levelet, amit
szépen a maci ölébe rejtek majd, és a borítékban lesz egy
fél szívecske alakú medál, aminek a másik fele nálam van.”

Volt, aki cinikusabban állt a dolgokhoz: „Vettem neki egy
szív alakú  párnát, de tudom, hogy egy üveg Jack Danielsnek
jobban örült volna”.

Az ajándékozáshoz sok örömet és boldog Valentin napot
kívánunk!

Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin
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CSILLAGOK, CSILLAGOK!
KOS: márc. 21. – ápr. 20.

A zimankós február során különösen anyagiak
terén nyílhatnak meg előtted kedvező lehetőségek.
Nagyszerű változásokat hozhat ez a hónap. Ne hagyd ki az
esélyt! Olyan ajánlatot kaphatsz, amilyenre hónapokig nem
lesz újabb példa. Régóta vágyott céljaidat valósíthatod meg.
Ha van párkapcsolatod, akkor sok konfliktushelyzet adódhat
köztetek.
Kedvező napjaid: 2., 5., 10., 15., 20., 23.

BIKA: ápr. 21. – máj. 20.

Nagyszerű, fordulatokban bővelkedő időszak követ-
kezik. Február hava kedvező a szellemi fejlődé-
sedre, a tanulásra, a régóta vágyott
önmegvalósításra. A lélek mélységeinek kutatására is érde-
mes időt szánnod. Az ösztönzés belülről indul, és hasznodra
válik, ha hallgatsz rejtett érzékeidre. Ha van párkapcsolatod,
fejlődésre számíthatsz. Aki még magányos, annak a hónap
második hete jó lehetőségeket kínál az ismerkedésre.
Kedvező napjai: 4., 8., 12., 19., 28.

IKREK: máj. 21. – jún. 21.

Akadályokkal, sok értelmetlennek tűnő konfliktussal
teli, nehézkes, lelkileg megterhelő hónap vár rád,
összetűzésekbe, vitákba bonyolódhatsz. Figyelj anyagi java-
idra, vagyonodra, a közlekedésben is legyél körültekintőbb!
Ha van párkapcsolatod, ne keresd a konfliktushelyzetet! Ha
viszont még várod az igazit, ehhez csak a hónap közepe
kedvező.
Kedvező napjaid: 7., 9., 13., 15., 20.

RÁK: jún. 22. – júl. 22.

Mostanában egy helyben toporogtál. Most azonban
eljött a változás ideje. Február hava jelentős fordu-
latokat hozhat. Anyagi ügyeid pozitív irányt vesznek, s ez fel-
oldhatja régóta húzódó feszült hangulatodat. Jól teszed, ha
szeretteidre is egy kicsivel több időt szánsz, hisz az év elején
igen elfoglalt voltál.
Kedvező napjaid: 1., 7., 12., 16., 24., 27.

OROSZLÁN: júl. 23. – aug. 23.

Próbálhatod halogatni a jó dolgokat, február azon-
ban a változtatás ideje. Ha módosítanál életmódo-
don, esetleg fogyókúrára vagy böjtölésre készülsz, ez az
időszak igen kedvező. Ugyanakkor hajlamos leszel arra,
hogy több pénzt költs a szokásosnál, ezért ezzel légy körül-
tekintőbb, sőt ha teheted, inkább tartalékolj! Szerelemben si-
kereket arathatsz, újra meghódíthatod kedvesedet, vagy új
szerelem léphet életedbe.
Kedvező napjaid: 3., 15., 17., 21., 23., 26.

SZŰZ: aug. 24. – szept. 23.

Hirtelen felébredsz Csipkerózsika álmodból, sok
dolgot tisztán fogsz látni. Gyorsan kezdj valami új
dologba! Tanulásra, továbbképzésre, új ötletek megvalósítá-
sára kiváló ez a hónap. Bár, ami a pénzügyeket illeti, nem
vagy éppen stabil helyzetben, de most lehetőséget kaphatsz
arra, hogy plusz bevételeid legyenek, amelyek megkönnyít-
hetik a mindennapokat.
Kedvező napjaid: 4., 11., 16., 18., 20., 25. 

MéRLEG: szept. 24. – okt. 23.

2010 februárjában sokkal több megértést és tole-
ranciát kell tanúsítanod közvetlen környezeteddel szemben,
legyen szó családról, barátokról vagy éppen szerelemről.

Pénzügyeid kissé összekuszálódhatnak egy váratlan kiadás
miatt. Ha ez kölcsön lenne, amire valaki igényt tartana, most
mondj nemet, mert nagy valószínűséggel soha nem látnád
viszont a pénzedet!
Kedvező napjaid: 12., 14., 19., 24., 28.

SKORpIÓ: okt. 24. – nov. 22.

Ha kisebb-nagyobb problémákkal, akadályokkal
kerülsz szembe, ne futamodj meg, szállj szembe
velük, és győzd le őket! Ezeknek a gondoknak a megoldá-
sához akár családodtól vagy barátaidtól is kaphatnál segít-
séget, ha kérnél, de kellő bátorsággal, egyedül is boldogulsz.
A múltban szőnyeg alá söpört dolgokból előkerülhet néhány
fejezet, és ez felbolygathatja a mindennapokat, de a februári
hónap alkalmas arra, hogy régóta függőben lévő ügyeket
kedvezően és mihamarabb lezárj.
Kedvező napjaid: 1., 4., 19., 26., 27.

NyILAS: nov. 23. – dec. 21.

Február első fele nem tartogat jelentős változást,
de 14-e után valahogy minden egyszerre derű-
sebbnek látszik, és könnyebben kivitelezhetőek a minden-
napi feladatok. Alapjaiban kell néhány dolgot
megváltoztatnod magad körül, többek közt köss fegyverszü-
netet önmagaddal és környezeteddel, legyen szó önkritiká-
ról, kis vagy éppen nagy nézeteltérésekről. Még arra is képes
leszel, hogy februárban gyorsan hozz okos döntéseket, és
ez nemcsak erkölcsi, hanem akár anyagi formában is vissza-
köszön.
Kedvező napjaid: 3., 7., 15., 16., 20., 24.

BAK: dec. 22. – jan. 20.

Februárban eredményesen intézheted ügyeidet.
Komoly előrelépési lehetőség kínálkozik számodra
a hónapban, élj vele! Új kapcsolatok köttethetnek, amelyek-
ből még komoly haszon származhat. Ha most nincs párod,
annak megismerésére a hónap második fele különösen al-
kalmas. A párban élők az érzelmek stabilizálódására számít-
hatnak.
Kedvező napjai: 5., 6., 13., 21., 27., 28.

VÍZöNTŐ: jan. 21. – febr. 19. 

Nagyon mozgalmasra sikerült az év első hónapja?
Végre lazíthatsz egy kicsit: érzelmek terén, mun-
kában és tanulásban is némileg könnyebb heteknek nézel
elébe. Az elmúlt két hónapban felgyülemlett feszültség eny-
hülni látszik. Megérdemelnél egy kis pihenést, használd ki a
hétvégéket, akár barátaiddal, családoddal vagy partnereddel!
Add át magad az élet örömeinek!
Kedvező napjaid: 8., 11., 13., 24., 28.

HALAK: febr. 20. – márc. 20.

Érzelmi életed felpezsdül, és megfontolt döntése-
ket hozol olyan ügyekben, amelyeket eddig halo-
gattál, kerülted azok megoldását. Saját magaddal
is törődj végre többet, megérdemled a kényeztetést, érzel-
meidet is jól tudod felügyelni. Pénzügyek terén enyhe javulás
mutatkozik. A pihenés jót tenne, és újult erővel vághatsz bele
dolgaid intézésébe.
Kedvező napjaid: 7., 8., 11., 16., 20., 27.

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

Rovatszerkesztők: Betti, Adrienn
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Farsangi lázban

Készíts farsangi álarcot csillámporos kontúrmatricával!

Hozzávalók:
– színes kartonpapírok,
– ragasztós kontúrmatrica (színtelen),
– színes, finom csillámpor (a kartonpapírhoz illő színben),
– olló,
– sniccer,
– szalag, gumiszál a megkötéshez.

Elkészítési mód:

Színes kartonpapírból vágjunk ki egy
sablon alapján egy álarcot! (Innen le
lehet tölteni egyet: http://www.artex-
port.hu/hfodor/Farsang%202010/alarc/
alarc.pdf)

A ragasztós kontúrmatrica sokféle ér-
dekes mintával kapható és különleges-
sége, hogy a minta mindkét oldala
ragadós. Ezt a tulajdonságát fogjuk
használni a farsangi álarcunk elkészíté-
séhez. A kontúrmatrica lapból a védő-
fóliával együtt vágjuk ki a motívumokat,
és tervezzük meg a mintát! A kivágott
motívumról távolítsuk el a védőfóliát és
a kontúr körüli részeket!

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi és Angyalka

CSAK CSAJOK

Helyezzük egy papírlapra, és bősé-
gesen szórjuk meg csillámporral.

Ezután óvatosan ütögessük le a fe-
lesleget, majd hobbyvágóval emeljük le
a mintát!

Helyezzük a megfelelő helyre, és uj-
junkkal nyomjuk rá! (Ne simogassuk,
csak nyomjuk, hogy ne morzsolódjon le
a csillámpor!)

A már kiszórt csillámporra a kisebb
motívumokat ráfordíthatjuk, és meg-
nyomkodva ugyanazt érjük el, mint ha
rászórnánk. A megmaradt csillámport
visszaszórhatjuk a tégelybe későbbi fel-
használásra.

Ha minden mintát elhelyeztünk, akkor
a belső kis részleteket is felhasználhat-
juk (levélbelsők, kisebb pöttyök, stb).

Kilyukasztva és szalagot belefűzve
már fel is vehetjük! Irány a farsangi bál! 

Az V-VIII. osztályosok farsangja képekben



mindenki ezt mondja. Mindenképpen az összes valenciai
napon a Ferrari volt az élen mind Massával, mind Alonsoval.
Jerezben viszont nem voltak már ilyen gyorsak. Ez talán az
esőnek is köszönhető, ilyen körülmények között Buemi (Toro
Rosso), Rosberg (Mercedes) és Kobajasi (Sauber) jelesked-
tek, ám a különbségek nem nevezhetőek jelentőseknek.

Jósolni még nem szeretnék, de ha mindenki kitart kedven-
cénél, és erősen szurkol neki, akkor lehet, hogy nyerő autót
fejleszt ki a csapata Bahreinig még ebben a hónapban. Én
remélem, hogy az összes autót láthatom majd a rajtrácson,
és szerintem tényleg jó lesz idén a Forma 1, tehát érdemes
nyomon követni.

Rovatszerkeztő: norbeVort
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SpORTIRAM

FOCI
portré: Adrian Mutu

Romániában összesen tíz Calinesti
nevű település van, de egyik sem szá-
mít különösebben ismertnek, ám egyi-
kük, az Arges megyében található, alig
tízezer lakosú kisváros bekerült a
román labdarúgás történetébe, hiszen
itt látta meg a napvilágot Adrian Mutu,
aki 1979. január 8-án született. A kis
Mutu egyetlen szórakozása a futball
volt, legnagyobb bánatára azonban
csak műanyag labdákkal játszhattak,
másra ugyanis nem volt pénz.

pályafutása
Nem csoda, hogy a srác hamarosan

a legpatinásabb helyi klubhoz, az Arges
Pitestihez került, ahol gyorsan rájöttek,
hogy csiszolatlan gyémántra leltek. az
1997-98-as idényben, ugyanis az Arges
valósággal lenyűgözte a román labda-
rúgás szerelmeseit teljesítményével. A
pitesti együttes első hét mérkőzésén
még csak pontot sem veszített, és
végül a két fővárosi óriás, a Steaua és
a Rapid mögött harmadik helyet sze-
rezte meg a bajnokságon.

Chelsea
Amikor a londoni klubnál Roman Ab-

ramovics lett a tulajdonos, és az orosz
üzletember nem sajnálta a pénzt az új
focistákra, a csapat mestere, Claudio
Ranieri kijelentette, hogy neki szüksége
van Mutura. Így aztán a Chelsea 22,4

millió eurót ajánlott a csatárért az ola-
szoknak, és ezt nem lehetett visszauta-
sítani: Mutu ezzel minden idők
legdrágább román focistája lett, és pá-
lyafutása álomszerűen folytatódott.
Első tétmérkőzésén a Chelsea színei-
ben a Leicester City elleni bajnokin pa-

rádés gólt szerzett, és három meccs
után már négy gól állt a neve mellett.
Ranieri mester az idény második felé-
ben egyre többször hagyta ki a csapat-
ból, és a 2004 nyarán érkezett új
trénerrel, José Mourinhoval is hamar
konfliktusba keveredett, miután a portu-
gál mindössze kétszer küldte Qt pá-
lyára a bajnokságban. A jelek szerint
Mutu nem orvosi segítséggel próbálta
megoldani problémáit, hanem más
módszerhez folyamodott, és 2004 októ-

FORMA 1
Elindult a munka a száguldó cirkuszban, hiszen elkezdőd-

tek a 2010-es hivatalos tesztsorozatok Valenciában és Je-
rezben. Tíz csapat már bemutatta új versenyautóját, sőt már
az első teszteken is túlvan mindegyik. Kilátástalan a USF1
és a Campos GP helyzete, mert az sem biztos, hogy részt
vesznek-e az évnyitó futamon Bahreinben. Ezért adott nekik
ebben az esetben Bernie Ecclestone 3 futamnyi haladékot.

Az új autókkal kapcsolatban jelentősnek mondhatók a vál-
tozások felépítésüket tekintve. Mert, mint korábban már em-
lítettem, betiltották idén a tankolást verseny közben, így a
benzintank mérete 225%-kal megnőtt. Ennek a következmé-
nye az, hogy az autók tengelyhossza 25 cm-rel, szélessége
pedig 3 cm-rel megnőtt. Az első felfüggesztés hátrébb, a pi-
lóta ülése és a kipufogó pedig előrébb került. Minden autó a
verseny elején több mint 130 kg-mal nehezebb lesz, mint a
leintéskor. Továbbá betiltották a már megszokott aerodina-
mikai kerékfedeleket, hogy ezzel is könnyítsék az állítólagos
4 másodpercnél rövidebb boxkiállásokat. Nekem személy
szerint jobban tetszenek az idei autók, mint 2009-ben, de ezt
döntsétek el magatok! Látogassatok el a www.f1hirek.hu -ra
vagy a www.formula1.com -ra, ahol minden eddig megjelent
versenyautót megtekinthettek!

A teszteredményekre nem lehet ilyen korán támaszkodni,

berében a Chelsea által elvégzett dop-
pingvizsgálat kokaint mutatott ki a szer-
vezetében. A klub azonnal felbontotta
szerződését.

Juventus
Sokan azt gondolták, hogy Mutu pá-

lyafutása ezzel véget is ért, de Olaszor-
szágban nem felejtették el a román
csatárt, és a Juventus FC már 2005 ja-
nuárjában szerződést kínált neki. Ta-
vasszal meg is kezdte az edzéseket a
torinóiaknál, és az utolsó fordulóban a
Cagliari ellen be is cserélte őt Fabio Ca-
pello mester, aki a következő szezon-
ban már maximálisan számíthatott
Mutura. Abszolút csúcsformában volt
tehát, és miután a calciopoli-botrány
után a Juventust a másodosztályba
száműzték, megint klubot váltott.
Ugyan a Bayern München is hívta, de
ő mégis inkább a Fiorentinát válasz-
totta, elsősorban a violák trénere, Ce-
sare Prandelli miatt, aki annak idején a
Hellas Veronánál is a mestere volt. A fi-
renzeiek a bolgár Valerij Bozsinovot
adták cserébe a Juvénak, és ma már ki-
jelenthető, hogy egyértelműen a Fio-
rentina járt jól ezzel az üzlettel. Mutu
ugyanis fantasztikus csatárkettőst alko-
tott Luca Tonival, mindketten 16 góllal
fejezték be a pontvadászatot, ráadásul
a La Gazzetta dello Sport osztályzatai
alapján ő lett a Serie A legjobb játékosa,
6,57-es átlaggal!!

Rovatszerkesztők: Nitro, Edy



Csiky-Csuky, 2010. február 8. oldal

TENISZ
portré: Andrew „Andy” Murray

Glasgowban született 1987.
május 15-én. A skót hivatásos
teniszezQ jelenleg az első
számú játékos Nagy-Britan-
niában. 2009 nyarán két hétre
a világranglista 3. helyére ka-
paszkodott fel; s jelenleg a 2.
helyen rangsorolják.

Eddigi pályafutása során 14 egyéni ATP-tornagyőzelmet
szerzett, közülük négyet Masters-tornán ért el. Legjobb tel-

jesítményét a Grand Slam-tornákon a 2008-as US Openen
és a 2010-es Australian Openen nyújtotta. Mindkettőn beju-
tott a döntőbe, többek között Rafael Nadalt is búcsúztatva. A
döntőben azonban mindkét alkalommal Roger Federerrel ta-
lálkozott, aki három szettben legyőzte. 2006-ban ő volt az
első brit teniszező 106 év után, akit megbírságoltak egy
Davis-kupa meccsen.

A 2009-es évet jól kezdte, megnyerte az Abu-Dabiban zajló
bemutató tornát, majd megnyerte a dohai tornát is. Az Aus-
tralian Open után a 2. helyre jött fel, és ezt nem szeretné
olyan könnyen elveszteni. Tovább fog küzdeni, hogy még
jobb évet zárjon le.

Rovatszerkesztő: B. Attila

TECHNIKA
Teafilter Beatles rajongóknak

Az igazi (nem filteres) szálas, leveles tea jól zárható csomagolásban
érkezik. Fogyasztása valamivel körülményesebb, mint amikor a filteres
teát csak nyakon öntjük forró vízzel, de általában minőségibb teához
jutunk, csak egy fém teafilterre vagy teatojásra lesz szükségünk. Az iz-
raeli Monkey Business a Beatles rajongóknak kedveskedik szilikonból
készült, mosogatógép-biztos sárga tengeralattjárós filterével, mely a
csésze aljára ereszkedve engedi ki az ízeket.

A Sárga tengeralattjáró (a Beatlestől) magyar nyelvű videója megte-
kinthető a következő címen: http://www.youtube.com/watch?v=Rdcn2GkQ9Oo

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben, Tihamér

KÍVÁNSÁGKOSÁR

♥ Boldog szülinapot kíván Geyer Tímea
Gyulai Noéminek és Smeu Júliának.

♥ A IX. A boldog szülinapot kíván Smeu
Júliának.

♥ A XII. B boldog szülinapot kíván Ba-
liga Kingának, Nagy Tímeának és
Tokai Orsolyának.

♥ A XII. A kicsit megkesve, de annal na-
gyobb szeretettel szeretne boldog szü-
linapot kívánni a következőknek: Bran

Tímea, Kürti Bernadett, Torma Tibor,
Zsóri Zoltán.

♥ Nagyon sok boldog születésnapot kí-
vánok a XII. D-ből László Árminnak!!!
Barátnőd! Sok puszi, szeretlek!!!

♥ A XII. D nagyon sok boldog születés-
napot kíván Rácz Katarinának és
László Árminnak!!

♥ Boldog szülinapot kívánunk Szand-
rának és Árminnak a 12. D-ből: Carla,
Noémi és Timy!!!

♥ A 12. D-be Rácz Szandinak nagyon
boldog születésnapot kívánnak osztály-
társnői: Brigi, Bulm, Évi, Hajni, Helen,
Karola, Timi!!!

Rovatszerkesztő: Betti

HANGSZÓRÓ
Az AC/DC első Grammy-díja

Nagyon hosszú idő telt el, mire a hard rock legenda, az
AC/DC megkapta az első Grammy-díját
a War Machine számáért. Az AC/DC
olyan neveket utasított maga mögé,
mint a Metallica vagy az Alice in Chains,
de ne felejtsük el a fiatalokat sem, mert
ott volt a jelöltek között a Linking Park
vagy a Nickelback is.

Elég durva lett volna, ha a Nickelback
elviszi az AC/DC elől a díjat, mert a Nic-
kelback is egy rockzenekar ugyan, de
az AC/DC élő legenda.

Mindenesetre nem keveset vártak a
fiúk az első ilyen elismerésre. Kimon-
dani vagy leírni is döbbenetes: 36 évet!
A mindenki által áhított arany gramofont végül a War Ma-
chine számukért vihették el. Ez a nóta a Black Ice albumukon
jelent meg.

Kissé ciki az, hogy a „legjobb rock album” díjáról lecsúsz-
tak, ugyanis azt a Green Day kapta meg
a szavazók egy nagyon vicces húzása-
ként.

Szerencsére a Black Ice-t jegyző produ-
cer (Brendan O’Brien) még a „legjobb pro-
ducer” díját is megkapta.

Ebben persze valószínűleg része lehe-
tett annak is, hogy nem csak az AC/DC-
vel dolgozik, hanem számos nagy rock
együttessel és előadóval is, mint például
Pearl Jam, Mastodon, Killswitch Engage,
Bruce Springsteen.

Reméljük, hogy a következő Grammyt
nem 37 év múlva kapják meg!

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben, Tihamér
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AGyKROBATA
50 RON BEL-AMI vásárlási utalványt

nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejt-
vények egyikének helyes megfejtését.

Határidő: 2010. 02. 25.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te

leszel a januári számunk győztese! Vár-
juk megfejtésedet!

A sorsolás időpontja: 2010. 02. 26.
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 meg-
találtál, marad még néhány betű, amelyre
nem volt szükség. Ezekből állíthatod össze a
megfejtést adó szót.

ALAPNYELV, BALLAGÁS, FINÁNCLÁB,
GÖMBÖCDARÁZS, IGAZTALAN, MOSTO-
HAAPA, NŐTLEN, NYESŐOLLÓ, ÓTESTA-
MENTUM, SARKI, SÜRÖG-FOROG

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 be-
tűkből összeállítható szó.

HUMORZSÁK
Két indián ül a folyóparton. Eltelik egy óra, mikor az öreg in-
dián megszólal:
– Uff!
A fiatal indián felpattan, beleugrik a vízbe. Átúszik, majd visz-
sza. Leül az öreg mellé és hallgat.
Újabb óra múlva ismét megszólal az öreg:
– Uff!
A fiatal felpattan, ugrik, vissza, és hallgat tovább.
Újabb óra múltán szól az öreg:
– Uff!
A fiatal indián dühösen válaszol:
– Uffon most már maga, én már ufftam eleget!

Egy rendező elmegy az indiánokhoz filmet rendezni. Egyik
nap megkérdezi az indián varázslót, hogy milyen idő várható
aznapra.
Az indián így felel:
– Ma meleg lesz!
Másnap ismét megkérdezi a rendező, hogy milyen idő lesz.
Az indián azt mondja:
– Esős idő várható!

Másnap már a sajtóval jön, hogy az egész világ hadd lássa,
létezik egy indián, aki meg tudja mondani az időjárást!
– Na, és ma milyen idő várható?
– Azt sajnos nem tudom megmondani!
– És miért nem, talán mert nem egyedül jöttem?
– Á, dehogy, csak elromlott a tévém, és nem láttam az időjá-
rás-jelentést!

Amerikai katona őrt áll az erőd tetején. Egyszercsak lekiabál
a parancsnoknak:
– Parancsnok úr, jön két indián!
– Barátok vagy ellenségek?
– Valószínűleg barátok, mert együtt jönnek!

Az indián ül a tóparton, és nézi, ahogy a felesége mossa a
ruhákat a vízesésnél.
Egyszercsak egy nagy kő esik rá az asszonyra, és agyo-
nüti.
– A fenébe! – mondja az indián – A vízkő már megint tönk-
retette a mosógépemet!

Rovatszerkesztők: TBC, DeadslayerX

Előző rejtvényeink megoldásai: 
A szókeresőnk megoldása: TÁNCEGYÜTTES
A SUDOKU megoldása:

Rovatszerkesztők: Réka, Vica

ALKIRÁLY, ARANYALAP, AUDITÍV, ÁTLÁTSZIK, BLAMÁL, CSEPLESZ, EGZAKT, ELSÜTŐ, ÉRTELMEZ, GRÁDICS,
GYÁSZNÉP, JELTELEN, KAJÜT, LEOLT, MÁNDLI, NEVELÉS-LÉLEKTAN, NYÍLTSZÍVŰ, NYOMDÁSZAT, OVIDIUSZ,
ÖNÖSSÉG, ŐSTÁRSADALOM, RIBIZLIZSELÉ, SAVÓS, SÍRKÁPOLNA, SÜNDISZNÓÁLLÁS, SZŰZTISZTA, VOLAPÜK

A januári keresztrejtvényünk sze-
rencsés győztese Lestyán Róbert
XI. A osztályos tanuló.
Gratulálunk neki !
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Közhírré tétetik!
Matematikaverseny

Idén Sepsiszentgyörgyön került megrendezésre az Erdélyi Magyar Matematikaverseny, ahol 8 diák képviselte iskolánkat:
Smeu Júlia, Kurunczi Pap Dávid, Nagy Edwárd, Szabó Endre (IX. A), Kurunczi Pap Konrád (X. A), Vámos Tímea (X. A),
Boros Zoltán (XII. A), Hadnagy Kinga (XII. A).

Az eddig két szakaszból álló verseny idén egy szakaszos volt, ami logikai és tananyaghoz kapcsolódó nehéz feladatokból
állt. A 4 órás versenyen kívül a diákoknak lehetőségük volt megismerkedni a várossal és érdekes előadásokat hallgatni (pl.
A prímek versenye). Bár idén senkinek sem sikerült továbbjutni a nemzetközi versenyre, azért mindenki szépen teljesített.
Gratulálunk nekik!

Hadnagy Kinga

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

Az idén is sor került az Implom József Helyesírási Ver-
senyre iskolánkban, s hárman tovább is jutottak az országos
helyesírási versenyre, melyet Sepsiszentgyörgyön rendeztek
meg. 

A nyertesek: I. Vámosi Tímea (X. A)
II. Bodó Kinga (XII. B)
III. Tóth Evelin (X. A)

Bodó Kinga helyett a negyedik helyezést elérő Murvai
Dávid vett részt az országos versenyen, mivel pont aznap
volt megrendezve a Maturandus ünnepség is.

Íme néhány vélemény a nyertesektől:

„A helyesírási verseny élményekben gazdag volt, mivel a
verseny mellett szórakozásra is jutott idő. Megtekinthettük a
Zabhegyező című színházi előadást. Maga a verseny eléggé
nehéz volt, hiszen a helyesírás minden apró szabályát, illetve
kivételét tudni kellett.” (Tóth Evelin)

„A helyesírási verseny Sepsiszentgyörgyön volt megren-
dezve. Az út hosszú volt, de számomra kellemes is volt,
mivel vonattal utazhattunk. A kollégium otthonos volt, persze
voltak hibái is. Az ételek változóan jók és rosszak voltak, vi-
szont maga a város nagyon tetszett. A verseny szerintem
nehéz volt, főleg a feladatlap, de szerencsére nem lettünk
utolsók.” (Vámos Timi)

Csiky Gergely élete és munkássága

Ezzel a címmel rendeztek iskolánkban vetélkedőt
a Csiky-nap keretén belül, 2010. január 29-én. A ver-
senyen hét csapat vett részt. A 9. és 10. osztályos
diákokból álló csapatok között igen szoros volt a ver-
seny, ami azt mutatja, hogy a tanulók jól ismerték
Csiky Gergely életét és műveit egyaránt.

A legtöbb pontszámot a Pandora nevű csapat érte
el, melynek tagjai Siska-Szabó Lilla, Simó Gizella,

Smeu Júlia és Veres Beáta voltak. Második helyen a Delfinek csapata végzett, azaz Barna Henrietta, Lobotka Bettina,
Fassel Ingrid és Papp Tímea. Harmadik helyezettek a Buborékok lettek: Becsi Anita, Kovács Edina, Pálóczi Katalin, Csillag
Attila.

Dicséret illeti nem csupán a díjazottakat, hanem a verseny minden részvevőjét!

Csiky-nap

2010. január 29-én iskolán névadójára, Csiky Gergelyre emlékeztünk. A
délelőtti rendezvényt Király András igazgató úr köszöntője nyitotta meg,
majd a meghívott vendégek beszéde következett. Ezután került sor két em-
léktábla leleplezésére Schön István és Steinhübel Magda néhai tanárok tisz-
teletére.

A rendezvény keretén belül osztották ki a Csiky-díjat is, melyet idén Sza-
kács Tímea és a Csiky-Csuky szerkesztősége vehetett át. A díjat az iskola
közösségi életében kifejtett tevékenységért kapták.

Ezután Az én iskolám és a Szabadság-szobor Egyesület által meghirdetett
Az én hőseim című rajzpályázatok díjazottai vehették át az ajándékcsoma-
gokat.

Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny

2010. február 13-án rendezték meg iskolánkban a Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny megyei szakaszát. A me-
gyéből összesen 112 diák vett részt. Iskolánk diákjai a következő helyezéseket érték el:
V. osztály: Ilona Judit – I. díj (9,7), Csomós Roland – dicséret (8,5), Komori Antónia – dicséret (8,5)
VI. osztály: Ilona Eszter – I. díj (9,7)
VII. osztály: Pálfi Kinga – II. díj (9,2), Veres Bernadette – dicséret (8,5)
IX. osztály: Murvai Dávid – I. díj (9,8), Siska-Szabó Lilla – II. díj (9,5), Barna Henrietta – III. díj (9,25), Simó Gizella – di-
cséret (9,00), Gyulai Noémi – dicséret (8,75), Csillag Attila – dicséret (8,5), Czeglédi Anita – dicséret (8,00), Kocsis Erzsé-
bet – dicséret (8,00)
X. osztály: Tóth Evelyn – I. díj (9,5), Nagy Attila – dicséret (8,25)
XI. osztály: Boros Henrietta – I. díj (9,8), Dancu Gréta – II. díj (9,5), Dubován Lea – III. díj (9,25), Gál Zoltán – dicséret
(8,75), Vancsik Bernadett – dicséret (8,25)
XII. osztály: Hegyi Hajnalka – I. díj (9,75), Szakács Tímea – II. díj (9,00), Czeglédi Éva – III. díj (8,5)
Gratulálunk nekik, és kívánunk sok sikert az országos szakaszra továbbjutóknak!
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Maskarás felvonulás

„Figyelem, figyelem,
közhírré tétetik,
A farsangi felvonulás elkezdődtetik!
Ide apraja-nagyja,
Aki a felvonulást látni akarja,
Lesz itt móka, kacagás,
Ugrálás és táncolás.
Félre bánat, félre bú,
Bolond, aki szomorú!”

2010. február 10-én 9 órakor kezdődött az I-IV. osztályos kisdiákok farsangi mulatsága. A negyedikes Hudec Martina fenti
verse nyitotta meg a mulatságot. Ezután Lolakusz varázsló (Khell Jolán tanítónő) elvarázsolta a gyermekeket, senki sem
maradt diák. Így lettek hercegnők, kalózok, katicabogarak, cirkuszi szereplők, bohócok, zsákbamacskák, de volt ott Kleo-
pátra, Csárdás királynő, indián, középkori katona, cowboy csajszi, japán lány, hótündér, állatorvos, tavasztündér, pillangó
és még sok egyéb. Dicséretes volt a saját vers vagy tréfás szöveg, amelyet a tanulók írtak jelmezeikhez. A jelmezbemutató
végén Kiss Anna, a kisebbségekért felelő tanfelügyelő kiosztotta a Mesevetélkedőn részvevő tanulóknak az oklevelet és az
emlékkönyvecskét.

Ezután minden osztály saját termében folytatta a farsangolást vetélkedővel, tombolahúzással és egyéb mókás tevékeny-
séggel.

(Khell Jolán tanítónő)

Maturandus a Csikyben

Ebben a tanévben a szalagavató ünnepség kicsit csúszott az egy hét plusz sza-
badság miatt, ami
nem baj, hiszen
ennek köszönhe-
tően csak még in-
kább fel lehetett
készülni erre a ki-
emelkedő jelentő-
séggel bíró
ünnepségre.

Természetesen idén is a tizenegyedikesek szerveztek
majdnem mindent, kicsit újítva is egyúttal a program lefolyá-
sán: az ünnepelteknek is készülniük kellett egy műsorral. A négy osztály közül három egy-egy táncot adott elő (a XII. A, B,
és D), míg egy osztály egy paródiát, a Pink Floyd jól ismert Proper Education című slágerét használva háttérzeneként.

Az est egy népdal-összeállítással kezdődött, Csiszár Balázs IV. osztályos tanuló énekelt nekünk, majd a bentlakás nép-
tánccsoportjának előadásában tekinthettünk meg egy fantasztikus produkciót.

Sokak szerint az est második fénypontja a tizen-
egyedikesek iskolaparódiája volt, mely minden osz-
tályból négy jellegzetes alakot mutatott be, és egy órát
az osztályfőnökkel. A közönség tagadhatatlanul jól
érezte magát.

Hogy azért a szervezők se csak szervezzenek,
Maxim Andreea felkészítésével előadtak egy produk-
ciót, ami négy táncot tartalmazott, s ebben összesen
hat pár vett részt.

Miután ezek lezajlottak, a tizenkettedikeseket néz-
hettük meg: előbb a műsorukat, azután pedig a szala-
gavatót, amikor is minden végzős felment a színpadra,

mindenki megkapta a nagykorúságot jelképező szalagot és a rózsát. Ez volt az est fénypontja, és egyben az utolsó moz-
zanata is a színházban. Ezután minden tizenegyedikes és tizenket-

tedikes átment a Jelen-házba, hogy
kimulassa magát a sok készülődés és iz-
galom után.

Azt mondják, hogy akkor jó egy előadás,
ha semmi sem érzik abból, ami a színfalak
mögött zajlik. Sokak szerint ez most igen
gördülékenyre és jól összerakottra sikere-
dett. 

Szabó Zsolt, az egyik szervező így nyi-
latkozott: „Szerintem nagyon jól sikerült.
Ez lett az egyik legjobb – bár nekem ez az
első. Jobban sült el a vártnál. Én elég

XII.C

XII.B

XII.A
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Szerkesztők: a XII. A osztály diákjai
projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelők: Bele Mihály, Kovács Márk,
Matanie Ruben
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók:Szabadság-szobor
Egyesület, Faragó Péter RMDSZ-
képviselő, Bel- Ami, Tulipán, a Csiky
Gergely Iskolaközpont Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Mákszemtől Mákvirágig

Rovatszerkesztők: Edi, Attila, Imi

A HÓNAp ARCA Rovatszerkesztők: Réka, Vica

Hadnagy Kinga
– Hogyan fogadtad azt, hogy téged választottak meg bálki-
rálynőnek?
– Meglepett, mert nem gondoltam volna, hogy rám esik a
zsűri választása.

– Most, hogy a felnőtté válás ceremóniáján átestél, észleltél-
e valamilyen változást?
– Nem érzek semmilyen változást, mivel úgy gondolom, hogy
az embert nem egy ceremónia teszi felnőtté. Ez egy hosz-
szabb folyamat. Nagyon jól éreztem magamat a bulin, és tet-
szett az előadás is.

Jantó Ferdinánd
– Hogyan fogadtad azt, hogy téged választottak meg bálki-
rálynak?
– Nos, egy kicsit meglepődtem, mert azért nem soroltam
magam az esélyesek közé.

– Most, hogy a felnőtté válás ceremóniáján átestél, észleltél-
e valamilyen változást?
– Változást nem érzek, de elmondhatom, hogy nagyon gyor-
san eltelnek az évek, és nem is vesszük észre, hogy már fel-
nőtté váltunk.

A februári számunkban a IX. A osztály került bemutatásra.
A diákokat többnyire arról kérdeztük, hogy sikerült-e meg-
szokniuk az új osztályt, illetve kíváncsiak voltunk, hogy
ilyennek képzelték-e el a líceumot.
Smeu Júlia: Könnyen beilleszkedtem az új osztályba, na-
gyon tetszik. Eleinte nem is gondoltam volna, hogy ilyen
összetartó lesz osztály. A kedvenc tantárgyam a matek.
péter Anikó: Nehezen, de sikerült beilleszkednem. Sok új
barátot szereztem. Én úgy gondolom, ez az osztály még
nem tart eléggé össze. Kedvenc tantárgyaim a matek és az
angol.
Murvai Dávid: Hamar beilleszkedtem, nagyon jó a társaság. Egyelőre még nem szerveztünk osztálykirándulást, de remélem,
majd kerítünk rá sort. Kedvenc tantárgyaim a töri és a magyar.
Becsi Anikó: Valamennyire beilleszkedtem már az osztályba, egész jó kis csapat. Nagyon szeretem a matekot, a bioszt és
a kémiát.

Tóth- Hevessy

sokat ültem a gép előtt, hogy a PowerPo-
int-bemutatókat összeállítsam (és keve-
sen köszönték meg :D )”.

A paródia egyik szövegírója és egyben
egyik főszereplője, Ferenczi Nándor sze-
rint mindenképpen jól sült el, legalábbis
jobban a vártnál. Örül, hogy a paródia
nagy sikert aratott. Domokos János, a
tánccsoport egyik tagja szerint voltak apró
hibák a produkcióban, amiket azonban
nem nagyon lehetett észrevenni, „azt az
egy esést” kivéve.

És el kell mondanom, szerintem is jól sikerült. Örülök, hogy részt ve-
hettem a szervezésében. És hogy jövőre milyen lesz? Ha csak ennyire fog sikerülni, akkor azt hiszem, bátran mondhatom
mindenki nevében, hogy meg leszünk elégedve azzal is.

Fotók: Ilona János
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