
Kedves olvasóink!

Ismét itt vagyunk! Ahogyan egy jó újsághoz illik, még vakáció
előtt kiadjuk a decemberi számot, hogy Titeket ne várakoztas-
sunk meg.  Az e havi számban is sok érdekes dolog van ám!
Íme egy kis ízelítő.

Lezajlott a gólyabál, úgy az iskoláé, mint a bentlakásé. Köz-
helyesen fog hangzani, de idén is csak győzteseink vannak,
még ha ők nem is így gondolják. Idén nyolc pár volt (pont, mint
három éve), és idén is nagyon szépek és ügyesek voltak a „fe-
gyenceink”.  A gólyabáli beszámolókat a Közhírré tétetik! és az
Intrijó rovatban olvashatjátok.

November végén iskolánkban rendezték meg az Apáczai
Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Nemzetközi
Tantárgyversenyt, amelyen iskolánk néhány diákja is részt vett.
Hogy miként zajlott a verseny, és milyen eredményt értek el a
csikysek, megtudhatjátok a Közhírré tétetik! rovat beszámoló-
jából.

Lesz Csiky- Csuky online, ahová azonban mindig csak az
előző havi Csiky- Csukykat tesszük majd fel. Így, akinek nem
sikerül megvásárolnia a Csiky-Csukyt, még utólag elolvashatja.

Decemberben azonban még ott van a Mikulás, a Karácsony,
a szilveszter és persze a vakáci-jó, a bulival a közepén.

Mikulási ajándékát remélem mindenkinek rendesen kiszállí-
totta a piros ruhás, szános egyén, és persze idén sem azt kap-
tuk, amit kértünk a levélben. Virgács akad bőven, hiszen úgyis
rosszak leszünk előbb- utóbb.

Amire nem is gondoltál volna, de biztosan szükséged van rá,
azt hozza majd a Jézuska. Mondjuk, a Mikulás bemászik a ké-
ményen, az világos, de honnan van az angyalkának lakáskul-
csa, hogy behozza a karácsonyfát? Nem tudjuk, de keressük a
választ. Lényeg, hogy ne csak parketta legyen a fa alatt!

A szilveszter? Csak annyit mondok, hogy legyen emlékeze-
tes, és legfőképp, hogy egyáltalán emlékezzünk rá.

Kellemes ünnepeket kívánunk minden 
olvasónknak!

Hevessy

Apáczai Csere János Tantárgyverseny

(részletek a 10. oldalon)

Gólyabál a bentlakásban
(részletek a 3. oldalon)

Gólyabál 2010

(részletek a 11. oldalon)
Mikulás-nap a Csikyben
(részletek a 11. oldalon)
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Így művészkedtek ti!

Könyvajánló
Daniel Keyes: Virágot Algernonnak

Daniel Keyes amerikai író novellája megjelenésekor egyből óriási sikert aratott, televízió-
dráma, majd filmszcenárium lett belőle, s csak ezután teljesedett regénnyé. A sci-fit (egy
gyengeelméjű „zsenivé operálása”) mélységesen hiteles lélektani rajzzal (egy rokonszenves
személyiség fejlődése) ügyesen egyesítő mű a tehetséges író- pszichológus vallomása az
ember élni akarásáról, erkölcsi tartásáról, törhetetlen optimizmusáról. Elolvasását melegen
ajánlom!

Gál Zoltán: Téli érzelmek

Biztosan ismerős az érzés,
Mikor átjár az a bizsergés, 

Mikor az ünnep már majdnem 
Megérkezett, s igazából mégsem.

Arrébb van az még, mikor eljő
A Jézuska, no meg a fenyő.

Életed leghosszabb hete lesz:
Nem hallhat akkor semmi nesz.

A legkisebb zajra minden elillan, 
S agyadon a tudat át sem villan, 

Már vége is a varázsnak szívedben.
Keresd meg a boldogságod lelkedben!

Gyűjts erőt magadnak. Eleget,
Hogy feléledjen a meleget,

Szépséget, gyönyört, élvezetet
Keltő, belőled jövő szeretet.

Czank Kittike: Második levelem az igazi barátnőnek

Mi lesz, majd ha visszahúz a szíved, de nem jöhetsz már,
Pedig egy igaz barát egy életen át vár?

De ha bajban leszel, nyújtsd kezed felém.
S én majd szaladok, rohanok feléd.

Menni fogok, hisz az igaz barát ilyen,
Az én igaz barátságom örökre a tied.

De már fut az idő, és nem állítja meg semmi,
Sajnos, ez ellen nincs mit tenni.

Ha álmodsz, és úgy szólítod nevem,
A lelkem azon nyomban ott terem.

Hisz a testünk többet nem találkozhat,
De szívünk és elménk néha visszagondolhat.

Visszagondol a szépre, jóra, boldog együttlétre.
Ahogy elfeledjük egymást percről percre.

A levélnek megint vége,
De újból mondom, szeretlek téged.

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Nem kell
mást tenned, mint eljuttatni őket Simon Bernadett, 12. B osztályos tanulóhoz.

Rovatszerkesztő: Björn

Fodor Tímea Gabriella

Takács Norbert

Varga Gabriella Dalma
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Food For Thought

Where is Christmas?

Christmas decorations, shiny lights, presents ,
Santa, and, of course, the Christmas tree. We think of
these things as absolutely necessary at Christmas time.
But is this all that Christmas means to us?

In the past I wasn’t really enthusiastic  about  this
season, because I always got sad when it ended and
we had to put away the Christmas decorations (and
soon after that go back to school). But then I under-
stood. Christmas doesn’t have to end! I realized that
the most important thing about Christmas is the giving
of love. If we give love we’ll surely get love too. And why
should  it have to end with the season? We can help
people all year round! 

Personally, thinking of others always makes me
very happy. I always become unhappy when I think of
myself and act selfishly. When doing this I tend to see
my life negatively. But actually, I have so many things I
should be grateful for. When you try to help others ( by
offering  to do household chores instead of your parents
or grandparents, saying a nice word when needed or
simply spend a little time with your friends and family)
you realize how many you have, and notice little things,
that bring happiness.

Answering the question, Christmas has to be in
your heart. With this in  mind, give your presents with
your heart in them, decorate cheerfully and remember,
the most beautiful lights are in your eyes!

Columnist: Lea Dubován and Andreea Milich

Assisted by Ildikó Ruja, teacher

Gólyabál. Nemcsak a suliban, de az intriben is megrendezésre került a kilen-
cedikesek beavató bulija.

A végzős bentlakók szervezték a bált, és na-
gyon kreatívak voltak. A próbák között volt ének,
tánc, ügyességi és tudásfelmérő feladat. Amíg a
gólyák teljesítették a feladatokat, az intri énekes
lányai Laci bácsi gitárkíséretével elénekelték a
Mindig kell egy barát című dalt, Mucsi Bettina
pedig Anastasiatól a Ones upon a december
című dalt.

A zsűri tagjai Juhász Béla igazgató úr, László Anett tanárnő, Gerebenics Mihály tanár úr,
Mucsi Bettina és Zsóri Zsolt tavalyi gólyapár voltak.

Minden gólya szép volt, ügyesen szerepeltek (külön dicséret jár Farkas Emilnek a cigány-
táncért), de a zsűrinek választania kellett: gólyalánynak Mán Gabriellát, gólyafiúnak pedig
Bartucz Eduárdot választották.

Reméljük, hogy ti, kilencedikesek jól szórakoztatok, és a próbák miatt nem haragudtatok
meg ránk, hanem úgy fogtátok fel, mint egy lehetőséget, hogy jobban megismerjük egy-
mást.

Rovatszerkesztő: Dóri

Intrijó
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Tanár úr / tanárnő kérem!
Jön a Karácsooony! J Úgy a kicsik, mint a nagyok körében a Mikulás és Kará-

csony a várva várt varázslatos este és ünnep, mely közelebb hoz mindenkit egy-
máshoz. Mostani számunkban tanári alanynak nem mást, mint László Anettet
szemeltük ki, mert iskolánk matematika-tanárnője talán most már egy kicsit más
szemszögből látja a decemberi hónapnak a meglepetéseit. Lássuk, miért!

1. Hol végezte tanulmányait? 
Temesváron a Nyugati Egyetem Matematika-Fizika szakán szereztem tanári diplo-
mát.

2. Szeret tanárnőnek lenni? És ha igen, mit szeret benne?
Nagyon szeretek tanítani, gyermekekkel foglalkozni, ez egy kihívás számomra.
Mivel nincs két egyforma nap, két egyforma osztály, tanári tevékenységeim válto-
zatosak, a hétköznapok nem monotonak, unalmasak.

3. Mit jelentett önnek kiskorában, s mit jelent most a Mikulás-nap?
A Mikuláshoz kellemes emlékeim fűződnek, az ablakba tett tiszta cipőinkbe vártuk
az ajándékokat, és legtöbbet az édességek közé rejtett hagymán és krumplin ne-
vettünk. A kisfiam születése óta a Mikulás egy kis baráti társaságban érkezik, de
most már csak külső szemlélője vagyok a varázsnak. 

4. Ha nem a tanügyet, akkor mit választott volna?
Az egyetemi évek alatt, a módszertani felkészítők alkalmával vált egyértelművé, hogy tanár szeretnék lenni, mert gyermekek
társaságában érzem magamat igazán hasznosnak. XII.-esként nehezen tudtam eldönteni, hogy a matematikát vagy a pszi-
chológiát válasszam.

5. Mit jelent önnek a Karácsony?
A Karácsony a legkedvesebb ünnepem, mely most is, mint gyermekkoromban a családi együttlétről, a finom házi ételekről
és süteményekről szól.

Köszönjük szépen a tanárnőnek a válaszokat!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden pedagógusnak!

Rovatszerkesztő: Björn

ARANYKÖPÉSEK

☺ Zrínyi éppen műve megírásakor ment feleségül.

☺ Zrínyi a postagalambbal üzent, hogy elfogyott az

üzemanyaguk.

☺ „S a béka izzadt homlokát törölvén meghozni készült a

legszebb jutalmat...” (Vörösmarty – átírva)

☺ „Munkában élt az ember, mint a hagyma...” (Vörös-

marty – átírva)

☺ A hidrogén valamivel könnyebb, mint az ólom.

☺ Kepler olasz csillagász megfordította a naprendszert.

☺ Végül Arany Jánosnak fütyült a rigó!

☺ Arany János 1817-tól 1822-ig született.

☺ A V. László olyan ballada, amelyben V. Lászlóról van

szó.

☺ Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.

☺ Rákóczi belefulladt a Rodos-tóba.

☺ Rákóczi menekülésekor hajóbeteg lett.

☺ Isten megbánta, hogy vízözönt csinált, mert nagyon

magányos volt utána.

☺ Jónás prófétának olimpiai versenyt kellett hirdetnie.

☺ Jónás prófétának az özönvizet kellett hirdetnie Ninivé-

ben.

☺ Isten vihart uszított Jónásra.

☺ Ninivész 40 nap múlva elpusztul.

☺ Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európá-

ban.

Rovatszerkesztő: Chill
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Kos (március 21. – április 19.)
Talán már elkezdted a karácsonyi lelkes bevásár-
lást és készülődést. Ha még más ügyek és tervek
kötik le figyelmedet, igyekezz ezeket mielőbb le-
zárni! Anyagilag nagyon figyelj arra, hogy csak

olyan döntéseket hozz, amelyek másoknak is jók, nehogy
önzőségen kapjanak! Otthonodban igyekezz megteremteni
az ünnepi hangulatot, hogy mindenki őszintén örülhessen.

Bika (április 20. – május 20.)
Nem várnak rád sorsfordító események ebben a
hónapban. Olyan eseményekre számíthatsz in-
kább, melyeknek nem te vagy a kezdeményezője
vagy részese, de közvetett módon téged is érintenek. Úgy is
mondhatjuk, most mások életéből szerezhetsz tapasztalato-
kat, melyeket később felhasználhatsz. Fontos, hogy otthon
nyugalom legyen, tegyél meg ezért mindent!

Ikrek (május 21. – június 20.) 
Az Ikrek akkor élik meg legkönnyebben életük
eseményeit, ha december hónapban nem saját
elképzeléseik kivitelezésén fáradoznak, hanem
másoknak segítenek. Nehézségek persze így is

adódhatnak, de meg kell dolgozni a közös sikerért, és végül
le lehet vonni a tanulságot, hogy sokkal jobb az éppen kínál-
kozó lehetőségeket megragadni, semmint csökönyösen ra-
gaszkodni olyan elképzelésekhez, amikbe beletörhet a
bicska. Bízd magad kicsit most a sorsra, mert olyan távla-
tokra, kapcsolatokra nyithatja rá a szemedet, amikre magad-
tól nem is gondoltál volna.

Rák (június 21. – július 22.)
Nyugodt, békés Karácsony ígérkezik, s csak raj-
tad múlik, hogy az elmúlt eseményeknek a pozitív
vagy a negatív hozadékai kerülnek előtérbe.
Hiába kezdődik most az új év, nem most van itt az ideje a vi-
lágrengető tervek és változások magvalósításának! Foglal-
kozz mos csak magaddal, gondolj azokra a dolgokra,
eseményekre, amelyek – még ha néha keserves tapaszta-
latok árán is – komoly töltetet hoztak életedbe!

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)
Az Oroszlánok nem csendes ünnepre vágynak,
ők bizony szeretik a Karácsony minden hozadé-
kát: a fényt, a csillogást, az ajándékokat és a tár-
saságot. Ők azok, akik szívesen szerveznek

szilveszteri bulikat is, hiszen a december elengedhetetlen
kellékének tartják. Mivel hajlamos lehetsz kicsit felületesen
kezelni emberi kapcsolataidat, vigyázz, hogy az elért ered-
mények, sikerek ne vakítsanak el, vedd észre azt is, hogy
ebben másoknak, szeretteidnek is mekkora szerepük van,
hiszen nem érdemes az évet úgy zárni, hogy komoly csaló-
dást okozol másoknak.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)
Rengeteg feladat jut neked az év utolsó napjaiban,
és ettől oda a nyugalom, hiszen folyamatos kész-
tetést érzel arra, hogy ne maradj le. El kell fogad-
nod, hogy nemcsak akkor tökéletes valami, ha magad oldod
meg, nyugodtan bízz feladatot másokra is! Most lezárhatod
életed azon fejezeteit, amelyek nem segítenek, vagy egye-
nesen hátráltatnak téged, s nincs is erre jobb időszak, mint
az év végi önmagunkkal történő számadás!

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)
Sikeres, szép időszak köszönt rád december ha-
vában. Ha úgy érzed, vannak tisztázatlan, lezárat-
lan ügyeid, itt az ideje, hogy rendbe tedd azokat.

Ne tartogass sem félreértésből, sem másból adódó kapcso-
lati problémákat, zárd le őket, ne vidd át ezeket az elkövet-
kezendő évre! Minden eseménynek van kihatása életünkre,
s csak rajtunk múlik, mit vagyunk hajlandóak ebből észre-
venni és tapasztalatait beépíteni életünkbe, hogy máskor,
máshol, mással ne kövessük el az egyszer már elkövetett hi-
bákat!

Skorpió (október 23. – november 21.)
Életedben most kiemelt szerep jut az anyagiaknak
és/vagy a szerelem, párkapcsolat kérdésének.
Ezzel a két meghatározó életterülettel kapcsolatos
események nehezítik vagy könnyítik napjaidat. Most kicsit
soknak érezheted mások problémáit, és ennek megfelelően
nem is mindig sikerül türelemmel lereagálni a sok rád zúdított
problémát, viszont utólag ez komoly lelkiismereti problémát
okozhat, hogy nem tudtál volna mégis több segítséget nyúj-
tani. Ne félj most áldozatot hozni ezért, önként vállalt lemon-
dásaidat megjutalmazza, visszatéríti az élet!

Nyilas (november 22. – december 21.)
Boldog születésnapot kívánunk! Izgalmas hónap
vár rád, a kérdés csak az, hogyan éled meg mind-
ezt. Vedd elő higgadtságod, nyugodtságod, ne-
hogy azon kapd magad, hogy családod

érdekében kell más emberekkel vitatkoznod! Felszínre ke-
rülhetnek most nézeteltérések, esetleg sérelmek is, de mind-
ezekre van higgadt megoldás is. Mindkét fél igazát képes
leszel most meglátni és megérteni, és ezek fényében igaz-
ságos döntéseket tudsz meghozni.

Bak (december 22. – január 19.)
Otthonodból, családod köréből olyan események
indulhatnak el, amelyek később befolyásolhatják
vágyaidat, céljaidat, talán egy régi álom megvaló-
sulásában segítenek. Beszélgess erről sokat, mert anyagi
értelemben is kedvező döntés születhet. Nagyon fontos,
hogy semmiképp ne dönts egyedül! Kicsit lépj ki a hétközna-
pok rohanásából, nézz körül ismerőseid, barátaid között, s
lásd meg, kinek mire van szüksége! Ha tudsz, segíts nekik,
hiszen most nagyon fontos lehet számukra a te állhatatos-
ságod, kitartásod.

Vízöntő (január 20. – február 18.)
Igen kedvező fényszögek segíthetnek ebben a
hónapban. Hozz meg most régóta halogatott dön-
tést, akár fogyókúra, nagyobb vásárlás terén, jól
fogsz dönteni! Munkádban adódhatnak kellemet-

lenségek. Légy belátóbb, áldozatkészebb! Otthonodban kellő
lendületet kapsz most arra, hogy befejezz, lezárj dolgokat,
sőt nagyon hasznos ez az időszak új ismeretek megszerzé-
sére, tanulásra, nagy beszélgetésekre.

Halak (február 19. – március 20.)
Kiemelt fontosságot kap most életedben a külvilág.
Most jobban tudsz segíteni, hogy a dolgok a lehető
legjobban alakuljanak. Különös, szinte szokatlan
ötletekkel, megoldásokkal állhatsz elő, sőt, most
többször érezheted úgy, hogy sokkal önállóbban vagy képes
cselekedni is. Ha kell, vállald fel a konfliktusokat is, de igye-
kezz nyugodt megoldást találni! Nagyon sok régi félreértés
és sérelem rendeződhet most.
(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)

Rovatszerkesztők: Annabella és Blanka

Csillagok, csillagok!
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Csak Csajok
Kedves ünnepre készülődők!Kedves ünnepre készülődők!

A decemberi ünnepek közeledtével egy olyan sütemény
receptjével szeretnénk kedveskedni nektek, mellyel biztos si-
kert arattok.

Még akit teljesen hidegen hagy a konyha, annak is felcsil-
lan a szeme, ha egy finom édesség a cél. Vonjátok be a csa-
ládot is ennek a nem túl bonyolult, de annál finomabb
édességnek a megalkotásába, és ez egyszer legyetek nagy-
vonalúak a nyers tésztába belenyalakodó viselkedéssel
szemben – a móka és kacagás garantált!

Milkacsokis muffin

Hozzávalók:
25 dkg liszt
1 zacskó sütőpor
2 evőkanál kakaópor
12 dkg Milka tejcsokoládé
12 dkg Milka fehér csokoládé
10 dkg kristálycukor
2 dl tej
1 dl tejföl
10 dkg vaj
1 db tojás

Elkészítés:
Kapcsold be a sütőt, és melegítsd elő 180 fokra! A lisztet és
a kakaóport szitáld keverőtálba, add hozzá a kristálycukrot,
a sütőport, majd keverd össze! A tojást félig verd fel, a vajat
olvaszd meg, keverd össze a tejjel és a tejföllel, majd öntsd
a lisztre! Fakanállal keverd össze a tésztát úgy, hogy közben
az apróra tördelt csokoládédarabkákat is hozzáadod!
A muffin sütőforma mélyedéseibe tégy papírkapszlit, és
ezekbe oszd el a tésztát egyenlően! Tedd be az előmelegített
sütőbe 15-20 percre, illetve amíg átsül! És ha még maradt
egy kis Milka, azt közösen elmajszolhatjátok sütés közben.

Jó étvágyat!

Rovatszerkesztők: Kitty, Helda, Jenny

Humorzsák
Egy székely azzal dicsekszik, hogy 50 gombócot képes
megenni egyszerre. Fogadnak, és elmennek gombócot
rendelni. A székely eszi, eszi, de már nem bírja. A 48.-nál
megakad, nem győzi tovább. Elkeseredetten nézi a meg-
maradt 2 gombócot, mire azt mondja:
– Ha előre tudom, hogy ez a 2 ilyen nehezen fog lemenni,
akkor rögtön ezzel kezdem.

Az öreg székely nagyon részeg. A kocsmából hazafelé
baktat a szekéren. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fo-
gatot.
– Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsi-
ról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még bal-
eset lesz belőle.
Az öreg székely csak mordul rá egyet.
A rendőr intézkedés gyanánt a következőket mondja:
– Bátyám, látva a jelenlegi állapotát, mit szólna ahhoz, ha
most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli:
– Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt!

Három denevér ül az ereszen. Egyikük megunja a beszél-
getést, és elrepül. 10 perc múlva véresen jön vissza.
– Hát veled mi történt?
– Látjátok a völgyben a birkákat?
– Igen.
– Kiszívtam a vérüket.
Elmegy a másik is. 20 perc múlva véresen jön vissza.
– Mi történt veled?

– Látjátok a völgyben a marhákat?
– Igen.
–Kiszívtam mindnek a vérét.
Na, a harmadik is kedvet kap, elrepül ő is. Öt perc múlva
véresen jön vissza, de nem csak a szája széle, hanem
mindene csupa vér.
– Veled mi történt?
– Látjátok azt az óriási tornyot?
– Igen.
– Na, én meg nem láttam.

– Az én palotapincsim újságot olvas!
– Tudom.
– Ki mondta?
– A németjuhászom.

Nyuszika nagyon sokat ivott, és részegen sétálgat az erdő-
ben, mikor találkozik a rókával:
– Szia vöröske!
– Te engem csak ne vöröskézz le!
– Jó, akkor akár le is rókázhatlak.

Beírás Pistike ellenőrzőjében:
„Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem kirúgta az ablakot.”
Válasz:
„Tisztelt Tanárnő! A fiamat majdnem leszidtam érte.”

Rovatszerkesztő: Chill
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Sportiram

Bob

A bob egy téli sport, a téli olimpiák egyik versenyszáma.
Lényege, hogy egy sajátos, szánkószerű eszközzel – a bob-
bal – a 2, vagy 4 versenyző minél gyorsabban tegye meg a
kitűzött távot. A bob egy acélból és alumíniumból készült, szi-
var alakú, hátul nyitott sporteszköz. Két pár talpon siklik, az
első két talpat az elöl ülő sportoló – a kormányos – tudja irá-
nyítani. A szabályok szerint a bob tömege a kettes bobnál
170-390 kilogramm, négyes bobnál 210- 630 kilogramm
lehet, a maximális szélesség 67 centiméter. A bob speciális
helyszínt igényel: egy 1200-1600 méter hosszú, lejtős,
csúszdaszerű, kanyargós betonból készült pályát, amely
mára túlnyomórészt műjég alapú. A bobnak két verseny-
száma van, a kettes- és a négyes bob. A rajtnál a kettes bob-
nál az egyik versenyző a bob mellett, a másik mögötte,
négyes bobnál három versenyző a bob két oldalán felváltva,

Forma 1

„Idén egyszer vezettem a bajnokságot, amikor igazán kellett.”

Sebastian Vettel megtette Abu-Dzabiban, ami tőle telt, megnyerte a szezonzáró futamot, így ki-
tartásának köszönhetően – általában az élmezőnyben végzett idén – összesített pontjai alapján ő
lett az idei Forma1-es világbajnok.

A 2010-es év gyakorlatilag az összes élcsapat összes élversenyzője számára leginkább egy hul-
lámvasúthoz hasonlított, mindenkinek – köztük Sebastian Vettelnek is – voltak jobb és rosszabb

hétvégéi is egyaránt, ami a nézőknek persze kedvező volt, mert így izgalmas volt az idény. Vettel év közben egyszer sem
vezette a világbajnoki pontversenyt, de szenzációs hajrájának (az utolsó négy futam közül hármat megnyert, a negyediken
technikai probléma miatt az élről esett ki) köszönhetően azonban végül mégis őt koronázták a 2010-es év egyéni világbaj-
nokává, egyben a Forma 1 történetének valaha volt legfiatalabb királyává (23 évesen és 134 naposan hódította el a vb-
címet). Nem is csoda, ha a könnyeivel küzdő német alig jutott szóhoz örömében a leintés után, az interjúszobában. „Ez egy
nagyon intenzív és nagyon szoros idény volt, melynek során néha az is fontos volt, hogy eleresszem a fülem mellett az em-
berek szóbeszédeit, és kizárólag a versenyzésre koncentráljak. Végig ez volt a megközelítésem, és most így utólag úgy
néz ki, hogy jól gondolkodtam, mert sikerre vittük ezt az évet. Mindig a nehéz időkben hittem magamban és a saját sike-
remben, és ez is kellett ahhoz, hogy a mai egy ilyen különleges nap lehessen az életünkben. Idén egyszer vezettem a baj-
nokságot, amikor igazán kellett”- örvendezett sikere fölött a Forma 1 2010-es világbajnoka, Sebastian Vettel.

Rovatszerkesztő: Cleo

az egyik pedig mögötte áll fel, majd pár méteren keresztül
intenzíven tolják a sporteszközt – elcsúszásukat szöges ci-
pőik akadályozzák meg. A megfelelő lendület megszerzése
után egymás után a bobba ugranak egymás mögött elhe-
lyezkedve. Csúszás közben a cél az, hogy a kanyargós pá-
lyán a legmegfelelőbb ívet – így a legrövidebb utat –
megtalálják, és az ívek kihasználásával a legnagyobb sebes-
séget elérjék. A bobot az elöl ülő sportoló kormányozza, a
többiek a súlypontjuk áthelyezésével – dőléssel – segítik őt.
A csúszás idejét századmásodperces pontossággal mérik,
négy futam összesített eredménye alapján hirdetnek győz-
test – igen gyakran csak tizedmásodperces különbséggel. A
sportág nagyon sokszor a látványos bukások miatt kerül ké-
pernyőre, ennek ellenére nem tekinthető veszélyesnek. A
nők kizárólag kettes bobban versenyeznek.

Rovatszerkesztő: Zsoca

Tenisz

Az év utolsó fontos tornái

November végén és december elején zajlottak az év
utolsó fontos tornái, az ATP World Tour Final (a tenisz világ-
bajnokság) Londonban és a Davis-kupa döntője, amire Belg-
rádban került sor.

Az egész teniszvilág várta a „tenisz világbajnokságot”,
ahol a világ első nyolc helyezettje vett részt. A favorit termé-
szetesen Rafael Nadal volt, de Federer edzőcseréje és Djo-
kovic remek formája nagyon kiegyensúlyozott tornát ígért. A
csoportkörben mindegyik favorit gondok nélkül győzött, de
mivel ezen a tornán csak nyolc versenyző vett részt, nagyon
gyorsan már az elődöntőkben találták magukat a sportolók.
A elődöntőkbe természetesen az első négy rangsorolt játé-
kos jutott: Federer – Djokovic, Nadal – Murray. Az elődöntő-
sök közül csak Federer volt elvesztett szett nélkül, ezt az
elődöntőben bizonyította, simán verve Djokovicot (Federer –
Djokovic 6-1, 6-4). A másik elődöntő szorosabb és látványo-
sabb volt, nehezen, de Nadal hozta a papírformát (Nadal –
A. Murray 7-6, 3-6, 7-6). Így hát itt volt az álomdöntő, Nadal
– Federer.

Nadal első világbajnoksági győzelmére készült, Federer
már az ötödik sikerét arathatta. Az első szettben egy nagyon
határozott Federert láthattunk egy nagyon nehezen játékba
jövő ellenfél ellen. Az első Federer bréklabdára a svájci 4-3-
as vezetésénél került sor, és nem hibázott, így hát az első

szettet 6-3-ra nyerte.
Minden úgy tűnt, hogy
simán fog nyerni, de Fe-
derer mintha már nyerő-
nek hitte volna magát,
és ezért Nadal vissza-
tért a játékba, és 6-3-ra
nyerte a második szet-
tet. A mindent eldöntő játszmában 1-1 után kis túlzással már
csak Federer volt a pályán, aki legszebb napjaira emlékez-
tetően játszott, és 6-1-re zárta a szettet, és ezzel 1 óra 37
perc alatt megnyerte a mérkőzést, megszerezve 5. vb-győ-
zelmét. Gratulálunk mindkettőjüknek!

A továbbiakban megtudhatjuk, hogy miért nem nagyon
kínlódott Djokovic ezen a tornán. Belgrádban került sor a
Davis-kupa döntőjére, a házigazda Szerbia és Franciaország
között. Az első három mérkőzés után 2-1-re vezettek a fran-
ciák. A döntő utolsó napján Djokovic egyenlített, Gael Mon-
filst verve (6-2, 6-2, 6-4). A mindent eldöntő mérkőzésen
Viktor Trojcki és Michael Llodra találkoztak. A hazai pálya
motivációja meghozta az eredményt. Végeredmény: V.
Trojcki – Michael Llodra 6-2, 6-3, 6-4. Tehát Szerbia meg-
nyerte az első Davis-kupát a történelemben. A döntő vég-
eredménye 3-2. A meccs vége után a szerbek megmutatták,
hogy mennyire indulatosak, és emlékezetes módon ünnepel-
ték győzelmüket kopaszra nyírva a hajukat.

Rovatszerkesztő: Drake
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Technika

A Toshiba és az Intel megalkotta a CM1-et
A CM1 egy iskolai célokra szánt okos kis netbook.
A lila-fehér szín-összeállítású kis netbook kimondottan az

iskolások munkájának megkönnyítését szolgálja majd.
A vadonatúj netbook Japánban lesz először kapható. A

CM1 tablet PC képernyője 180 fokban forgatható és érintő-
képernyős. Nem LED, hanem LCD technológiás a képernyő,
és maximális felbontása 1.366 x 768 pixel.

A képernyőnél maradva 10,1 inches a nagysága. Érdekes-
sége az is, hogy egy Intel Atom N450 processzort találhatunk
benne, ami 1,66 GHz-es. A memória 2 GB-os, amely nem
megszokott a netbookoknál.

A netbook méretei: 268 x 216 x 35,6 mm, a súlya pedig 1,8
kg. 160 GB-os merevlemezére bőven lehet pakolni a külön-
böző tantárgyak adatait. Wireless, két darab USB 2.0  port
és Bluetooth is található benne.

Rovatszerkesztő: Lestyán

Hangszóró
Sziasztok! Az e havi Hangszóróban a nemrég megszervezett European Music Awardsról (EMA) lesz szó, amely Európa

legjobb együtteseinek versengése különböző kategóriák díjainak elnyerése érdekében. A rendezvény Madridban volt  meg-
tartva, mégpedig Eva Longoria műsorvezetésével. A díjkiosztón számos híresség vett részt, nem csak zenészek, hanem
filmsztárok is. A díjakat a következő együttesek, zeneszerzők nyerték el:
Best New Act – Ke$ha
Best Pop – Lady Gaga
Best Alternative – Paramore
Best Rock – Thirty Seconds to Mars
Best Male – Justin Bieber
Best Video – Kate Perry feat. Snoop Dogg „California Girls”
Best Hip Hop – Eminem
Best Live Act – Linkin Park
Best Female – Lady Gaga
Best Song – Lady Gaga „Bad Romance”
Best European Act – Marco Mengoni
Best Push Act – Justin Bieber
Best World Stage Performance – Tokio Hotel

Íme, ők azok, akikre Európa szavazott, ők az európai zenehallgatók által kiválasztott díjazottak. A díjkiosztás közben még
sok együttes fellépett, hogy a közönséget szórakoztassa: Linkin Park, Kid Rock, Muse, Ke$ha, Shakira és végül, de nem
utolsó sorban Bon Jovi, aki a Global Icon-díjat magáénak tudhatja. Az EMA-ról készült videókat a http://ema.mtv.tv/video
linken meg lehet találni. 

Jó szórakozást kívánok!

Rovatszerkesztő: Anthemius

Gyerekszáááááj

Ha december, akkor Mikulás-nap, és ha Mikulás-nap, akkor
a kicsiké a terep, ezért a mostani számban a mindig virgonc
és válaszokra vágyó Czirják Márta tanítónő II. A osztályos di-
ákjait faggattuk. Lássuk hát az eredményt!
1. Hol lakik a Mikulás?
– Lappföldön (Rudolf Judit)
– Északi-sarkon (Tóth Richárd)
2. Miért hull a hó?
– Mert Holle anyó megrázta a párnáját. (Czirják Zsanett)
– Mert a földnek ez a része ilyenkor távol van a naptól.
(Adamcsek Nándor)
3. Van-e a Mikulásnak felesége, és ha van, mit csinál?
– Nincs :D (Soltész Márton Andersz)
– Van, és megcsókolja. (Fodor Tímea)

4. Ki a szemfüles?
– Vuk, a róka (Borbély Hunor és Adjudeanu Vivien)
– Az, aki mindent megtalál és észrevesz. (Tóthpál Eszter)
5. Hogyan képes a Mikulás egy éj alatt megjárni az egész
földet?
– Segítséggel. (Sipos Richárd )
– A szarvasok segítenek neki húzni a szánt a földön kívül.
(Rákóczi Rebecca)

Köszönjük szépen a válaszokat a kicsiknek, és
ajándékokban gazdag, boldog, meghitt

Karácsonyt kívánunk nekik!

Rovatszerkesztők: Björn, Danny
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AGYKROBATA

50 lejes Bel-Ami vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj , mert lehet,
hogy te leszel a decemberi számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2011. január 5.
A sorsolás időpontja: 2011. január 5. nagyszünet

Autós rali
16 közismert autómárka nevét rejtettük el az alábbi táblázatban, amelye-
ket balról jobbra, jobbról balra, fentről le, lentről fel, illetve átlósan mind a
négy irányba olvashatsz ki. Miután áthúztad őket, a megmaradt 8 betű
összeolvasásával egy újabb autómárka nevét alakíthatod ki.

Szavak:
Porche, Citroen, Opel, Wartburg, Skoda, Toyota, Rolls Royce, Peugeot,
Aro, Ford, Lada, Volkswagen, Volvo, Trabant, BMW, Suzuki.

Előző rejtvényünk megoldása:

A novemberi sudokunk szerencsés győztese Baba Andrea, XI. C osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

Kocka Sarok

Üdv kocka társaim! A havi
rovatban sajnálatos módon
nem sok újat tudok közölni
veletek, mivel alig jelent meg
említésre méltó új játék az el-
múlt napokban. Ezért most
ismét csak 2 játékot mutatok
be nektek (ígérem, a követ-
kező rovatban bepótlom!),
mégpedig a legújabb Need
for Speedet, a Hot Pursuit

2010-et. A játék nemrég jelent meg a piacon, és a régi Hot
Pursuit stílusát frissíti fel. A grafika lenyűgöző, de mégis
egy dolgot emelhetünk ki a játék csodálatosságai közül,
mégpedig azt, hogy aki régebben szánta a rendőröket, és
sajnálta széjjelzúzni a kocsijukat, most változtathat, mivel
már zsaruként is lehet versenyezni kedvenc autónkban. A
játék lényege persze oldaltól függő: ha versenyző akarsz
lenni, a lényeg, hogy elmenekülj a rendőrség karmai közül,
de ha a zsernyák szerepet játszod, akkor meg el kell fog-
nod azokat a versenyzőket, akik megszegték a törvényt.

A következő játék egy agyonreklámozott film prológusa,
mégpedig a Tron - Legacy. Erről ugyanis készült egy akció-

játék, ami bevezet minket a film
sztorijába, és értékes informáci-
ókra tehetünk szert a játék végig-
játszásával. Sajnos egyelőre csak
ennyit tudok mondani erről a já-
tékról, mivel még nem volt időm
belemerülni.

Végül egy kis információ a WoW
Cata-ról. Közeledik a játék piacra
dobásának ideje, valamint az új
4.0.3-as patch is megjelent, ami a
The Shattering patch második
része. A tört szervereken eddig

még csak a 3.3.5-ös patch lép érvénybe. Egy páran egy új
szerverre vándoroltunk át (meghívást kaptunk), mégpedig
a World of Immortality tört szerverre (http://worldofimmorta-
lity.com/), a szerver blizzlike. Az első karakterek promóban
(insta 80, 3,5k gs) részesülnek, csak annyi a dolguk, hogy
először írjanak Anthemius valamint Aclaeus nevű karakte-
rekre. További e-maileket várok a
teszterkocka@yahoo.com-ra.

Szerkesztő: Anthemius
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Közhírré tétetik!

Nemzetközi megmérettetés

Az Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kul-
túra Nemzetközi Tantárgyversenyt idén Aradon rendezték
meg november 24. és 27. között. Több helyről érkeztek a
résztvevő diákok és tanáraik. Határon innen és túlról is kép-
viseltették magukat a legjobb magyarosok: vajdaságiak, ma-
gyarországiak és romániaiak.

Az egész verseny két napot vett igénybe, a diákok pedig
szerda este érkeztek, és szombat délután távoztak. Ez idő
alatt a Csiky Gergely Iskolaközpont bennlakásában voltak el-
szállásolva.

A verseny megnyitójára a Jelen Házban került sor. Csikys
kisdiákok egy szépen összeállított énekcsokorral kezdték
meg a napot, ezt követően beszédeket és melegszívű kö-
szöntőket hallhattak a résztvevők. Végül iskolánk népi tán-
cosai egy lenyűgöző kalotaszegivel zárták a megnyitót,
melyet a közönség minden tagja pozitívan fogadott.

Ezután következett a verseny. A diákoknak három ízben is
helyt kellett állniuk, hiszen ez egy összetett verseny: az írás-
beli az első, második a szavalóverseny, végül pedig a 11- 12.
osztályosoknak egy aradi vértanú védőbeszédét kellett (ott-
hon) megírniuk és előadniuk, míg a 7-9. osztályosoknak
rövid jelenetet kellett improvizálniuk, melynek témája a Sza-
badság-szobor volt, s amire kb. másfél óra állt rendelkezé-
sükre.

Iskolánkat Ilona Eszter, Siska- Szabó Lilla, Murvai Dávid
és Dancu Gréta képviselték, de a versenyen jelen voltak még
más csikys diákok is, akik fényképeket és interjúkat készí-
tettek. 

Csütörtök reggel a versenyzők túlestek az írásbelin, majd
az ebéd után városnézés következett, este pedig színházba
is elmehettek, Éder Enikő estjére. A program javarésze pén-
teken zajlott, és rögtön a szavalóversennyel kezdődött, amit

a szónoki beszédek követtek, végül pedig a jelenetek kerül-
tek bemutatásra. Gyors átöltözés után indultak Pécskára, s
a vacsorát is ott fogyasztották el, mégpedig nem is akármi-
lyet: a templomlátogatás és a város történetének rövid be-
mutatása után három fogást szolgáltak fel a diákoknak, sőt,
még dobostortát is kaptak desszertként.

Szombat reggel volt a díjkiosztó ünnepség, ahol bizony a
csikysek szépen szerepeltek, hiszen Dancu Gréta saját ka-
tegóriájában összesítve második lett, míg Murvai Dávid har-
madik. Az írásbeli dolgozat alapján Siska-Szabó Lilla
dicséretben részesült. Miután mindenki megkapta a neki járó
csomagokat és okleveleket, a bennlakásban várták őket még
egy utolsó ebéddel. Délután három órakor a bennlakás már
üres volt.

Voltak régi ismerősök, szövődtek új barátságok is, és per-
sze mindenki gazdagodott kellemes élményekkel, amik el
fogják kísérni az életben.

Gál Zoltán és DustyDawn16.

Szavalóverseny

Az Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kul-
túra Nemzetközi Tantárgyverseny keretén belül megrende-
zésre került egy Tóth Árpád szavalóverseny is, amelyben
a diákok különböző kategóriákban versenyeztek. Az ifjú iro-
dalmárok versmondás terén is jeleskedtek, színvonalas és
színes előadást hallhattunk.

A VII-VIII. osztályosok kategóriájában az I. díjat Timár
Csönge-Bernadett nyerte, II. lett Földi Zsuzsanna, III. Both
Borbála.

A IX-X. osztályosok kategóriájában az I. díjat Murvai Dávid,
iskolánk diákja, a II. díjat Zubcsik Ágnes, a III. díjat pedig
Dobod Annamária nyerte.

A XI-XII. osztályosok közül a legjobbnak Finna Eszter bi-
zonyult, az ezüstérmet Dancu Gréta, iskolánk diákja érde-
melte ki, a III. díjat Zákány Katalin nyerte.

Különdíjat kaptak: Sánta Miriam-Gabriella, Barazsuly Vik-
tória Adrienn, Láda Flóra és Jancsovics Klaudia. Gratulálunk
a sikeres versenyzéshez!

Vélemények

A verseny alatt természetesen igyekeztünk barátkozni, be-
szélgetni, megismerni a vendégeinket, így pár versenyzőt
megkérdeztünk, hogy milyennek tűnt a verseny, és milyenek
voltak a tételek. Abban egyetértettek, hogy a tételek érdeke-
sek voltak, azonban, míg Fábián Andor nem találta nagyon
nehéznek a tételeket (IX-X. osztály), Timár Csönge-Berna-
dett szerint lehettek volna könnyebbek (VII-VIII. osztály). Ber-
nadett élvezte a versenyre való felkészülést, tetszett neki a
regény, amely a tételsor alapjául szolgált. Mindkét diáknak
tetszett városunk, a programok, és örültek, hogy meglátogat-
hatták Aradot, ugyanígy vélekedett Andrásfalvy Csenge,
pécsi versenyző is.

S.G.

Vásárhely. Bizonyára, ha ezt a nevet hallod, Marosvásár-
hely jut az eszedbe. Én is ebbe a tévedésbe estem. Hódme-
zővásárhelyt is ezen a néven „becézik”.

Nyilván tudjátok, hogy november 25. és 27. között isko-
lánkba vendégek érkeztek a nemzetközi magyar olimpia al-

Városnézés – avagy egy kellemes este a vendégekkel

kalmából. Csütörtök délután a versenyzőknek városnézés-
ben lehetett részük. A kb. 60 fős csoport két kisebb csapatra
oszlott: az egyik Ujj János tanár úr, a másik Olasz Angéla ta-
nárnő kíséretében csodálhatta meg városunk nevezetessé-
geit. Miután a kultúrpalotát is kívül-belül megcsodálták,



Csiky-Csuky, 2010. december 11. oldal

Ez is megvolt...

A gólyák már rég elrepültek, de a suliban mégis találtunk
néhányat, akik úgy döntöttek, hogy itt telelnek velünk. Köz-
ben páran a gólyáknak szervezett bálon is részt vettek, tánc-
tudásukat, szépségüket és persze tollaikat, csőrüket
fitogtatva. Ott voltunk, izgultunk az újoncok miatt (a vártnál
is jobban teljesítettek!), a 12.-es tánccsoportért és persze a
mazsorettes lányokért, habár őket már láthattuk teljesíteni,
és most is remek volt a táncuk. Gratulálunk nekik ezúton is!

Lássuk most, ki ho-
gyan teljesített a
bálon! A nyolc induló
pár mindegyike kapott
díjat, de a Gólyaki-
rálynő és a Gólyaki-
rály címet csak a
legjobb két gólya vi-
hette haza. Megkér-
deztünk pár
résztvevőt, természe-

tesen a nyertesek közül is, hogy hogyan érezték magukat,
és, hogy mi a véleményük a bálról.

Higyed Arnold, a Gólyakirály

1. Számítottál-e arra, hogy nyerni fogsz?
Nem számítottam rá, és nem is az volt a célom. A párom biz-
tatására vállaltam a versenyt, és azért is jelentkeztem, hogy
szórakozzam egy jót.
2. Milyen hangulat volt a próbákon?
Nagyon tetszettek a próbák, sokat hülyéskedtünk, és igazán
jó fej barátokra leltem.

3. Minden líceum nyertes gólyái megmérkőznek a Bálok
bálja rendezvényen, te is részt veszel?
Nem, mert azért jelentkeztem, hogy a suli közösségében jól
érezzem magam, és magyarok között legyek. Amúgy meg a
vízilabdaedzéseimről sem hiányozhatok többet, de termé-
szetesen örülök a megtiszteltetésnek.

Molnár Melinda, I. udvarhölgy

1. Örülsz a helyezésednek?
Igen, nem is számítottam rá, de nagyon jó érzés volt.
2. Tetszettek a próbatételek a versenyen?
Érdekesek voltak. Őszintén, a kedvencem az IQ-teszt volt.
3. A buli milyen emlékeket hagyott benned?
A buli segített abban, hogy összehangolódjon a csapat, és
együtt örülhettünk az elért eredményeknek.

Viszhányó Botond, II. lovag

1. Segített-e a gólyabál abban, hogy új barátokat szerezz?
Igen, mindenkivel összebarátkoztam. Sok közös élmény, ne-
vetés köt minket össze, amikre a bál nélkül nem került volna
sor.
2. Megismételnéd-e az egészet, most, hogy tudod, mivel is
jár?
Igen, nagyon szeretném megismételni az egészet, a próbák-
tól kezdve, amelyeken nagyon jó hangulat volt. 
A gólyabál estje nagyon jól sikerült szerintem. Nagyon jót
szórakoztunk.
3. A jövőbeli gólyáknak milyen tanácsokat adnál?
Csak azt tanácsolhatom, hogy bátran jelentkezzenek gólya-
bálra is és minden olyan rendezvényre, ami csapatmunkát
igényel, és amivel barátokat szerezhetnek. Nem fogják meg-
bánni! Nem a győzelem a fontos, hanem az, hogy jól érezzék
magukat!

DustyDawn16.

Mikulás-nap
Először is azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon jól érez-

tük magunkat, miközben a Mikulás-napi ajándékozást gya-
koroltuk. Mivel 3 nappal december 6. előtt tudtuk meg, hogy
nekünk kell megszerveznünk az ajándékozást, nem volt
időnk szponzorokat keresni, ezért mi álltuk a költségeit, a
szaloncukron kívül. A mostani XII. B utódaiként szervezhet-
tük meg, és élvezhettük végig az egész napot. Nekünk ez
lévén az első alkalom, megkérdeztük őket, hogy hogyan is
kezdjünk neki, és segítettek is. Elmondták, ők miként jártak
el, hová vittek ajándékot és miket.

Három csoportban jártuk be az iskolát. Az első csoport, a
Mikulással, lement az I-IV. osztályokhoz, és ott segítettek a
Mikulásnak ajándékot osztogatni. A második csoport az V-
VIII., a harmadik pedig a IX-XII. osztályokhoz ment be, és
egy-egy tányér szaloncukrot hagyott ott a Mikulás jóvoltából.
Így egy óra alatt be tudtuk fejezni, és el tudtuk kísérni a Mi-
kulást a Kincskereső óvodába.

Az I-IV. osztályosoknál a Mikulást énekkel és veressel fo-
gadták, míg a nagyobb osztályokban alig lehetett a diákoktól

éneklést hallani, de
szerencsére még van
pár osztály, amelyben
nem felejtették el a Hull
a pelyhes, fehér hó
című éneket.

Az óvodában a kis-
csoportosok nagy
megszeppenéssel, de
annál nagyobb boldogsággal tudták elfogadni, hogy hozzájuk
kétszer ment a Mikulás, mert nekik pénteken szerepük volt.
A középső- és nagycsoportosok is örömmel fogadtak, éne-
keltek, és verset mondtak. Ott is szaloncukrot osztogattunk
mindenkinek.

Reméljük, ez a jelképes cselekedet megmarad még hosz-
szú évekig a Csikyben, hiszen így ápolhatjuk a hagyományt,
és örömet szerezhetünk társainknak.

Kitty

feladatot kaptam: a
tanárnő rám bízta a
hódmezővásárhelyi
kiscsoportot, hogy ve-
zessem végig őket a
karácsonyi vásáron,
majd, ha egy kis ké-
séssel is, vigyem
vissza őket a Jelen
Házba, ahol könyvbe-

mutatón vehettek részt. Bár a könyvbemutatóra nem értünk
vissza, nagy élmény volt az esti városnézés a kis csapatom-
mal. Ámulva mentek végig a karácsonyi vásáron: ilyet ők
még nem láttak. Élvezetesnek és kellemesnek találták a han-
gulatot. Miután itt is végigjártunk mindent, ismét megnézhet-
ték szép épületeinket – immár kivilágítva.

A kellemes séta mellett hosszan beszélgettem a diákokkal
és a kísérő tanárnővel. Bár lemaradtam a tervezett könyv-
bemutatóról (ami igencsak érdekelt volna), mégsem bánom,
hiszen új barátságokat kötöttem. :)

Shila
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Mákszemtől Mákvirágig 

Decemberi számunktól kezdve a kilencedik osztályosokat kezdjük bemutatni. A 9. A diákjait arról kérdeztük, hogy illeszkedtek
be az osztályba, és hogy fogják tölteni a Karácsonyt.

Molnár Melinda: „Nem volt nehéz beilleszkedni, mivel már
ismertem az osztálytársaim nagy részét. A Karácsonyt ott-
hon töltöm családi körben.”

Pálfi Norbert: „Sok régi osztálytársammal vagyok együtt,
az újak meg jó fejek. A Karácsonyt otthon töltöm a csalá-
dommal (eszem a szaloncukrot), szenteste pedig temp-
lomba megyek.”

Csipkár Noémi: „Könnyen megszoktam őket, nagyon jó
fej mindenki. A Karácsonyt otthon töltöm szüleimmel, roko-
nokkal. Kiosztjuk az ajándékokat, utána elmegyünk a temp-
lomba.”

Rovatszerkesztő: Dóri

Szilágyi Dóra

1. Miért jelentkeztél a gólya-
bálra, biztatott valaki?

Azért jelentkeztem, mert ilyen
csak egyszer van az életben,
és nem lehet kihagyni, mert
amellett, hogy szórakozás,
csapatmunkára is tanít. Igen,
biztattak a szüleim, barátaim
és a párom is. Nagyon köszö-
nöm nekik, hogy mellettem áll-
tak, és bíztak bennem.

2. Izgulós típus vagy? Volt-e
valami, amitől féltél?

Igen, nagyon izgultam, főleg
az első tánc miatt, nehogy rá-

lépjek a ruhámra, és elessek, de azután megnyugodtam, és
élveztem az egészet.

3. Hogy érezted magad a táncpróbákon (az iskolában), jó
volt a hangulat?

Nagyon jól éreztem magam. Néha fáradt voltam, de mindig
felvidultam, mert remek párom volt, és a csapat is jó volt idén
a gólyabálon.

4. Számítottál arra, hogy megnyered?

Nem, mert szerintem mindenki nagyon ügyes volt, és remek
produkciókat adtunk elő.

Higyed Arnold

1. Miért jelentkeztél a gólya-
bálra?

Azért, mert nem akartam ki-
hagyni az életemből egy ek-
kora élményt, és persze a
szórakozásért.

2. Melyik tánc állt a legköze-
lebb hozzád?

Minden fajta volt, de termé-
szetesen a saját produkcióm-
ban előadott tánc, a modern
elektro, más néven techtonik
tetszett a legjobban. Nem iz-
gultam, laza voltam, és tetszik
ez a tánc.

3. Féltél a próbáktól? Melyik tetszett a legjobban?

Félni nem igazán féltem, alig vártam, hogy megnevettessem
a közönséget. A villámkérdéses tetszett a legjobban, mert
sokan fennakadtunk a hirtelen és egyszerű kérdéseken.

4. Számítottál arra, hogy megnyered?

Nem számítottam rá, mert nem azért jelentkeztem. Mikor
megláttam a többi egyéni produkciót, akkor döbbentem rá,
hogy mindenki egyenlő esélyű. Kemény volt a megmérette-
tés.

Rovatszerkesztő: Blanka

A HÓNAP FEGYENCEI
Decemberi lapszámunkban a 2010-es Gólyakirálynőt és Gólyakirályt választottuk a hónap arcainak.


