
Februárban
Februárban van egy ünnep, ami titokzatos és szokatlan, szépsé-

géhez pedig nincsen fogható. Ennek ellenére mindig csak az utolsó
pillanatban jut eszembe, hogy ezt meg kell ünnepelni. Ennek az
oka szerintem egyszerű: ha valaki szeret valakit, vagy vonzódik
hozzá, az igyekszik azt a tőle telhető legjobb módon kimutatni min-
den egyes percében az együtt töltött időnek. Minden nap különle-
ges, amíg megvan a szerelem és a szenvedély. Ezek elvesztése
után már semmi sem emelkedik ki a megszokott mindennapokból. 

Kell-e hát Valentin-nap? A fő kérdést évről évre mindenki felteszi
magának, és évről évre mindenki igent válaszol. Hogy miért? Nos,
sokan ezt a napot választják, hogy érzéseiket megvallják a másik
félnek, a hagyományok ugyanis azt tartják, hogy az ezen a napon
kötött kapcsolatok nagyon erősek. Ez persze csak a szerelem min-
dent elsöprő erejéről szól, ami túlságosan közhelyessé vált a szap-
panoperák semmitmondó enyelgésének köszönhetően. Ez pedig
nem több, mint eme szép érzelem bemocskolása.

A szerelem márpedig több ennél. 
A szerelem az, hogy reggel, mikor felkelsz, akkor ránézel az

órádra, és arra gondolsz, hogy már biztosan felkelt ő is. Aztán végig
azon gondolkodsz, hogy miket mondtál neki tegnap, és hogy miket
lehetett vagy kellett volna. Elszégyelled magad, amiért olyan béna
voltál, amiért nem tudtad eléggé felvidítani, hogy gyönyörködhess
csengő nevetésében. Megfogadod, hogy ma másképp lesz min-
den, és hogy ma erőt veszel magadon, hogy ma megnevetteted,
hogy ma nem fogsz ugyanúgy felsülni, mint tegnap. Aztán meglá-
tod. Ma még szebb, mint tegnap volt. Mosolyog, úgy jön a folyosón.
Kedves hangján jó reggelt köszön neked, te pedig minden erődet
összeszedve nem tudsz egy szánalmas „sziánál” többet produkálni.
Saját belátásod szerint szánalmas vagy egész nap, és látod rajta,
hogy mást akar, hogy másra van szüksége, de akármilyen maszk
van rajtad, ez nem lehetséges, mert már túl jól ismeritek egymást,
és téged lát minden szerepedben, akármilyen jól alakítasz. Otthon
is róla elmélkedsz, és nem tudod, miért jut eszedbe mindenről. Úgy
alszol el, hogy jó éjt kívánsz neki gondolatban, vagy talán rácsö-
rögsz, de csak röviden, mert lehet, hogy már alszik, és soha nem
bocsátanád meg magadnak, ha felébresztenéd.

Valami hasonló lehet a szerelem.
Hevessy

Cégbemutató(részletek a 11. oldalon)

Csikysek a jégen

(részletek a 10. oldalon)

Helyesírási verseny(részletek a 10. oldalon)

Farsang 2011
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Így művészkedtek ti!

Gál Z. Csaba: Fannihoz

Oh, be nehéz írni rólad! A Szót nem találtam,
Hiszen neked nincsen párod kerek e világon,

S még azon túl sem akad, fenn a mennyországban,

És sehol sem, ahol élet nyílik és virágzik.
Sötét szemed szikrákat vet, fekete lánggal ég,

Keserítő melegsége szívemig sugárzik;

Ropogása részegítő, lobbanása megöl,
Életemet tőle féltem, futok, menekülök

Bájos végzet, forró öröm mérges karma elől.

Ébenfekete a hajad, hullámzó óceán.
Tekintetem el- elcsúszik csillogó felszínén,
S tiltott partok rejtekében köt ki fantáziám. 

Ajkad csókja puszta álom, be nem teljesült vágy, 
De biztos édes ambrózia, embernek tiltott,

Olyan szerény, olyan finom, olyan éltető, lágy.

Selymes bőröd érintése maga a nirvána,
Halandó tán meg sem kaphat, mert rögtön eltűnne,

Haldokoló lelke hangja nem is hallatszódna.

Álmomban jössz és szédítesz, most és mindörökké:
Ez vagy silány emberszemmel, hajnalok dívája.

Ha elvetted tudatomat, vissza se add többé!

Munkadalok

Kicsi tollam írj serényen,
Magyar lecke legyen készen,

A tanárnőnek kedvére,
Szüleim örömére,
Naplóba a tízes

Bekerüljön rögvest!
(Csipkár Noémi, 9. A)

Klikkelj egér nekem,
Az ikont keresd,

Klikkelj hát, klikkelj,
Nyisd meg a mappát,

Válaszd ki a fájlt,
Végezd jól munkád,

Klikkelj hát!
(Gulyás Beatrix, 9. A)

Dolgozz apádnak,
Pécska fiának,

Billentyű zúgással,
Szerencsés munkával,
Túlterhelt Windowsszal,

Bolond Microsofttal!
De ne aggódj, mert az Explorer

Néha lefagy, néha kihagy,
Úgyhogy netezz csak nyugodtan tovább,

Vírus nélkül az élet nem teljes igazán.
(Jercoşan Milán, 9. D)

Kérlek, söpörj gondosan
Jó gazdádnak szorgosan!

Foglak téged erősen,
Könnyítsd meg az életem!

Nélküled az élet
Gonosz, piszkos, rémes
Kötődj hozzám, kérlek,

Veled jobb az élet.
(Bella Zoltán, 9. D)

Bognár Tünde: Valentin-nap

Valentin-nap, Valentin-nap,
Szerelmesek ünnepe.
Valentin-nap, Valentin-nap,
Szerelmesek éneke.

Hát az, aki egyedül van,
Mit ünnepel? Mit ünnepel?
Hát az, aki egyedül van,
Majd énekel, majd énekel.

Valentin-nap, Valentin-nap,
Áldd meg őket szerelemmel,
Valentin-nap, Valentin-nap,
Ne élj magányos szívvel!

Valentin-nap, Valentin-nap,
Szerelmesek ünnepe.
Valentin-nap, Valentin-nao,
Szerelmesek éneke.

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

Könyvajánló
Dan Millman – A békés harcos útja

Ennek az „útnak” a főszereplője maga az író, aki saját történetét meséli el egy csipet humorral megszórva.
Dan fiatalkoráról beszél, amikor egyetemistaként sikeres tornász volt, falta a nőket, és a káros szenvedé-
lyeknek is rabja volt. Úgy érezte, mindene megvan, mégsem volt boldog. A humor forrása egy Szokratész
nevű fiatalos, kicsit (nagyon) bohókás öregember, aki legjobb barátjává és mentorává válik Dannek. Bevezeti
őt az igazi örömök, szenvedések, szerelem, csalódások, áldozatok és csodák birodalmába, kreatív megol-
dásokkal és próbatételekkel megmutat neki mindent, amire szüksége van egy elveszett embernek. Idővel
(természetesen) feltűnik Joy, egy vidám és életerős lány is. Vajon sikerül elhódítania Dan szívét? Kövessük
az ifjú tornász nehéz, áldozatokkal és lemondásokkal teli útját, halálát és újjászületését. Élete útja a békés harcossá váláshoz
rengeteg ember gondolkodását változtatta meg, köztük az enyémet is.

Cleo

Lezsák Csilla XII.B
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CC ≈ Creative Club

Hello CC readers!
Starting from this month you will have the opportunity to

read reviews in the school paper. So if you happen to have
a favorite book, you saw a really good movie (I hear that ‘Tan-
gled’ is pretty decent) or you have a favorite band that has
brought out an amazing album, feel free to let the world
know. It is, after all, free publicity for your favorites. 

We hope you’ll feel inspired. Also here’s a little piece of
writing that we hope you’ll enjoy.  

A masterpiece of suspense

Wilkie Collins’s Woman in White

Are you keen on sus-
pense stories? Well, I
am. The last novel
which I read was „The
Woman in White” by
Wilkie Collins and it
was an excellent
choice.

First of all the plot of
the book is clever and
complex. „The Woman
in White” takes place in
mid-nineteenth century
England. One of the
protagonists is an art
teacher, Walter Har-
tright, who meets a
woman dressed all in

white. After several days, Walter takes up a new job at Lim-
meridge House, the place where the woman in white comes
from. He has to teach two half-sisters: Marian Halcombe and
Laura Fairlie. One thing surprises Walter right away namely
that Laura and the woman dressed in white look so much
alike. He immediately falls in love with Laura and he be-
comes good friend with Marian. The problem is that Laura
must marry a cruel man called Sir Percival Glyde. Marian and
Walter try to save Laura from this fatal marriage but they fail
and Laura marries her fiancé. After a lot of suffering, the
Woman in White comes to their rescue revealing a guilty se-

cret of Sir Percival Glyde’s. The lovers will be united and the
reader together with the male protagonist will find out who
the mysterious Woman in White is. 

The gripping story, the finely described romance and the
moving characters make Wilkie Collins’s novel one of the
greatest mystery thrillers in the English language. One of the
most original features of the book  is the way the story is told
since most of the characters take part in the act of the narra-
tion. The thrill of it is that while following the plot presented
from different points of view you are investigating the same
secret as the hero and find yourself as impatient as he is to
reveal the mystery. In addition to the intricate and challenging
storyline the novel has some really original characters such
as the enigmatic Counte Fosco, the bright and intelligent Ital-
ian who supports the traditional baddie. By some well-
arranged twists, he sometimes surprises the heroes and
readers by siding with the good.  

To sum up, I consider that if you appreciate adventure, psy-
chology, thrilling atmosphere, and if you like to travel in time
and space through fictional experience, this novel is a must.

Anita Spir

Columnists: Lea Dubován and Andrea Milich
Assisted by Ruja Ildikó, teacher

Humorzsák
A feleség reggel így szól a férjéhez:
– Egész éjszaka engem szidtál álmodban!
Mire a férj:
– Honnan veszed, hogy aludtam?

– Az esküvő előtt azt mondtad, hogy én vagyok az istennőd
– mondja a feleség a férjének.
– Úgy is volt, de azóta ateista lettem.

Hajnali 3-kor totál részegen megy haza a férj. Felesége az
ajtóban áll söprűvel a kezében, mire a pasi rákérdez:
– Takarítasz, vagy mész valahova?

A férj hajnali 3-kor totál részegen érkezik haza. A felesége
fekszik az ágyban, nem alszik...
A pali fog egy széket, s az ágya mellé ül. Az asszony meg-
kérdezi:
– Mit jelentsen ez?

Mire a férj:
– Az első sorban akarok ülni, amikor a cirkusz elkezdődik...

Hajnali 3-kor totál részegen hazaérkezik a férj. Felesége fek-
szik az ágyban ...nem alszik...
Mielőtt a nő megszólalna, a pasi rámordul:
– Csönd legyen vazze, elég büntetés az, hogy duplán látlak!

– Képzelje, már 15 éve házasember vagyok, és még mindig
ugyanabba a nőbe vagyok szerelmes! Hát nem csodálatos?
– Dehogynem! Csak a kedves felesége meg ne tudja!

– Mindig így fogsz szeretni?
– Mindig. Csak nem mindig téged.

– Mondd drágám, én vagyok az első szerelmed?
– Hát persze! De nem értem, ti pasik miért kérdezgetitek ezt
mindig?

Rovatszerkesztő: Chill
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Tanár úr / tanárnő kérem!

Mostani számunkban iskolánk gazdaságtan tanárnőjét, Tóth-
pál Renátát idegesítettük kérdéseinkkel :D Lássuk hát, mit
válaszolt a tanárnő!

1. Hol végezte tanulmányait?

A szokásos standard kérdés… Erre csak egy unalmas felso-
rolással tudok válaszolni: Kolozsváron érettségiztem a Bras-
sai Sámuel Elméleti Líceumban, majd Temesváron végeztem
tanító- és óvóképzőt. Kis szünet után következett az egye-
tem, az aradi Aurel Vlaicu egyetem gazdasági tudományok
– könyvelés szakán, ezzel párhuzamosan végeztem a tanár-
képzőt. Végül ugyanitt mesteriztem vállalatszervezésből.

2. Szereti a tanári pályát, és ha igen, miért?

Nagyon szeretek tanítani és gyermekek között lenni. Jó
érzés látni a tanulók fejlődését, eredményeit és megpróbálni
segítségükre lenni, amiben lehet. Kihívás a kevésbé kezel-
hető diákokkal is megtalálni a közös hangot, és szeretném
azt hinni, hogy ez a legtöbbször sikerül is. Szerintem senki
nem a jól fizető állás reményében lesz tanárrá :) Már az első
egyetemi év alatt rájöttem, hogy a könyvelés szak rossz dön-
tés volt, semmi kedvem könyvelő lenni, sokkal jobban sze-
rettem a management és marketing tantárgyakat, de nem
akartam szakot váltani, mert megvan az a rossz szokásom,
hogy nem szeretem a befejezetlen dolgokat, nem akarom,
hogy később a „mi lett volna ha...” kísértsen. Így ha jó, ha
rossz, befejeztem, amit elkezdtem, és szinte mentőövként
jött az ötlet, hogy beiratkozzam a tanárképzőbe is. Így még-
iscsak használhatom a diplomám olyasmire, amit szeretek,
mert magát a közgazdaságtant mindig szerettem, érettségire
is választott tantárgyam volt.

3. Hogyan élte meg a Valentin-napot eddig? És most?

Csak néhány éve ünnepeljük férjemmel a Valentin-napot.
Addig csak értelmetlen importált ünnepnek tekintettük, egy
alkalomnak, hogy a kereskedők jól járjanak. Attól lett mégis
emlékezetes, hogy 3-4 éve éppen Valentin-napon utaztunk
el Veronába. Nem így volt időzítve, hanem az olcsó, fapados
repülőjegyet ekkorra foglaltuk le hónapokkal azelőtt. A város
varázsa: a kicsi szép templomok, a Colosseum, a folyó apró
hidakkal, a parányi szűk utcák macskakövekkel, Rómeó és
Júlia szülőháza annyira megérintett mindkettőnket, hogy
azóta másképp tekintünk a Valentin-napra. Egy életre szóló
kedves emlék megszépítette a máskülönben jelentéktelen-
nek tűnő ünnepet. Azóta mindig megemlékezünk róla, de
csak szerény ajándékokkal: virággal vagy csokoládéval.

4. Mit tudna mondani a Valentin-nap gazdasági vetületé-
ről?

Itt most azt várjátok tőlem, hogy gazdasági szempontból
mondjam el, hogy vásárláskor hatékonyan kell dönteni, ész-
szerűen vásárolni, kevés anyagi ráfordításból sokat venni,
és mindig szem előtt tartani a minőség és ár optimális viszo-
nyát… De most nem gazdaságtan órán vagyunk! Most azt

mondom, hogy ragadjunk meg minden alkalmat, ne csak ezt
a napot, hogy szeretteinknek örömet szerezzünk. Nem a
drága ajándék a fontos. Saját készítésű tárgyakkal is ked-
veskedhetünk, és ezek értéke nagyobb, mint a vásároltaké,
mert időt szántunk rá, ami manapság a legnagyobb hiány.
Ha rátalálunk valakire, aki viszont szeret, akivel együtt örül-
hetünk és együtt sírhatunk, akkor nagy ajándékot kaptunk
az Úristentől, és ez naponként jusson eszünkbe, ne csak Va-
lentin-napon!

5. Mi a véleménye a farsangi bálakról?

A legjobban a gyermekek ünneplését szeretem, mert min-
denki be van öltözve. Szerintem egy igazi farsangnak arról
kellene szólnia, hogy mindenki jelmezt visel. Több farsangi
bálon is részt vettem, és jól is éreztem magam, csak nem
sok köze volt a farsanghoz, inkább a jó zene és a társaság
miatt volt jó. A bálokon is az a probléma, mint az iskolában,
kevesen veszik a fáradságot, hogy beöltözzenek. Egy ideális
farsangot úgy képzelek el, hogy mindenki jelmezben van.

6. Kiskorában minek öltözött be a leggyakrabban?

Gyermekként csak hercegnőnek vagy királylánynak voltam
hajlandó beöltözni, nem szerettem csak a „szép” jelmezeket.
Már hatodikos voltam, amikor nagy nehezen rávettek, hogy
legalább cowboy legyek, és ne megint hercegnő. Ma már
jobban tetszenek a kreatív, saját készítésű jelmezek. A leg-
sikeresebb „felnőtt” jelmezem a madárijesztő volt: szalma-
kalappal, krepp-papírból készült hajjal és a karok
seprűnyélből. Azt hiszem egyetlen alkalom volt, amikor tény-
leg nem ismertek meg… A diákokat is arra buzdítanám, hogy
ebben az időszakban dobják be fantáziájukat, és ne legye-
nek lusták jelmezt ölteni, mert ezek a különleges pillanatok
maradnak meg leginkább az emlékezetünkben.

Köszönjük szépen a tanárnőnek a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Björn, Danny

A szerelem láng, a szeretet parázs. Az egyik
lobogva lángol, a másik hosszan, tartósan

melegít.
Müller Péter
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CSILLAGOK, CSILLAGOK!
KOS (március 21. – április 19.)

Amennyiben kisebb-nagyobb akadályokkal,
szokatlan élethelyzetekkel kerülsz szembe, ne
visszakozz, nézz bátran szembe ezekkel, és ti-
pord el őket! Ezen problémák megoldásához
akár szeretteidtől vagy közeli barátaidtól is kap-

hatnál bármikor segítséget. Más kérdés, hogy ehhez a lehe-
tőséghez ritkán szoktál folyamodni, mert a dolgaid nagy
részét magad igyekszel megoldani, épp, mint most is.

BIKA (április 20. – május 19.)
Ebben a hónapban minden harmonikusabbnak,
kiegyensúlyozottabbnak fog látszani, ráadásul
szinte könnyen kivitelezhetőek a mindennapi ru-
tinfeladatok, sőt, még az újdonságok is. Fontos
felkészülnöd arra, hogy néhány dolgot alapjai-
ban kell megváltoztatnod magad körül, ilyen lesz az, hogy
kompromisszumokat köss, ellenlábasaiddal végre szót érts,
legyél végre önkritikus, és messziről kerüld el a vitahelyze-
teket.

IKREK (május 20. – június 20.)
Muszáj magad mögött hagynod a régi sérelme-
ket. Sok kisebb és nagyobb karrierrel össze-
függő ügyedet rendezheted, például
meggyőzheted végre tanáraidat vagy szüleidet
arról, hogy te vagy a legkiválóbb egy adott fel-

adat elvégzésére.

RÁK (június 21. – július 21.)
Anyagiak terén igen kedvező lehetőségek nyíl-
nak meg előtted, nagyszerű változásokat hoz-
hat február hava, csupán oda kell figyelni arra,
ki és mit mond el neked, mert minden informá-
ció fontos üzeneteket tartalmazhat. Ne hagyd
ki a lehetőséget, hisz ezekben a hetekben olyan ajánlatot
kaphatsz, melyre sokáig nem lesz hasonló példa.

OROSZLÁN (július 22. – augusztus 21.)
Legszívesebben semmit sem csinálnál február-
ban, de azért ebben ne reménykedj, maradt
bőven feladat, s jönnek az újabb elvégeznivalók.
Viszont összességében mégis lazíthatsz egy ki-
csikét, érzelmek terén, munkában és tanulás-

ban is könnyebb heteknek nézel elébe, de láblógatásról szó
sem lehet.

SZŰZ (július 22. – szeptember 22.)
Februárban kiváló és fordulatokban bővelkedő
hetek követik egymást. Épp azon életterületeken
tudsz fejlődni, ahol már régóta terveztél módo-
sításokat. Szellemi fejlődésedre, új tanulmányok
megkezdésére, régóta vágyott önmegvalósí-
tásra kedvező ez az időszak, most kétszer akkora a befoga-
dóképességed, mint máskor. Pénzügyeket illetően a hónap
utolsó napjai hozhatnak apróbb kiadásokat.

MÉRLEG (szeptember 23. – október 22.)
Akadályok, értelmetlennek tűnő konfliktusok
követik egymást, nehézkes, lelkileg leterhelő
időszak vár rád, s csak a hónap végén enyhül
ez a feszült helyzet. Fokozhatja nehézségeidet,
hogy még akár egy kisebb betegség is ledönt-

het a lábadról. Figyelj anyagi javaidra, vagyonodra, a közle-
kedésben is legyél a megszokottnál is körültekintőbb!

SKORPIÓ (október 23. – november 21.) 
Vénusz és Mars összefognak, hogy jobban
érezd magad a bőrödben, jótékony hatásukkal
érzelmi életed fellendítése mellett támogathat-
nak abban is, hogy megfontolt döntéseket
hozz olyan ügyekben, melyeket eddig halogat-
tál, kerülted azok megoldását, mert féltél szembenézni a té-
nyekkel, a kegyetlen valósággal. Saját magaddal is törődj
végre többet, megérdemled a kényeztetést, érzelmeidet is
jól tudod felügyelni.

NYILAS (október 23. – november 21.) 
Amit februárban a fejedbe veszel, azt véghez
is tudod vinni. Fordulatokkal teli heteket hoz
ez a hónap. Pénzügyeid és üzleti dolgaid is ki-
fejezetten pozitív irányba mozdulnak el, s ez
feloldja régóta húzódó feszült hangulatodat.
De sose feledkezz meg arról, hogy a siker

mindig egy kicsit másoknak is köszönhető, így ha szerette-
idre is egy picivel több időt és energiát szánsz, azért nagyon
hálásak lesznek neked.

BAK (december 20. – január 19.)
Érthetetlen, hogy miért próbálod a jó dolgokat
halogatni. Február hava azonban nem tűri,
hogy továbbra is csak sodortasd magad az
árral, hanem egyenesen válaszút elé állít, s
Mars kiköveteli tőled, hogy dönts egy fontos,
az életedet meghatározó dologban. Ha mó-
dosítanál életmódodon, esetleg fogyókúrába, böjtölésbe kez-
denél, kiváló időszak veszi kezdetét.

VIZÖNTŐ (január 20. – február 17.)
Ebben a hónapban rengeteg dolgot fogsz tisz-
tán látni, lerántod a függönyt, és nem hagyod
magad félrevezetni. Kezdj valami új dologba,
és ne halogass semmit! Tanulásra, továbbkép-
zésre, új ötletek megvalósítására február egye-

nesen kiváló. Anyagi ügyeket tekintve is jó lehetőséget
kaphatsz arra, hogy újabb bevételeid legyenek, melyek ala-
posan megkönnyíthetik a mindennapokat.

HALAK (február 18. – március 20.)
Számos feladat áttolódott februárra, s ezt az
új hónap első hetében meg kell oldanod, kü-
lönben konfliktusokba bonyolódhatsz, hisz jo-
gosan kérik rajtad számon vállalásaidat. Az is
fontos lesz, hogy a megszokottnál sokkal több
megértést és toleranciát tanúsíts közvetlen
környezeteddel szemben, legyen szó családról, barátokról
vagy éppen szerelemről. Anyagi ügyeid is kissé összekuszá-
lódhatnak a hónap második felében egy váratlan kiadás
miatt. Ami biztos: ne adj kölcsön senkinek!

Rovatszerkesztők: Annabella és Blanka 

Ha az ember szerelmes, az annyit jelent,
hogy túlszárnyalja önmagát.

Oscar Wilde
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CSAK CSAJOK

Aranyköpések

☺ Tanár: – Ekkor már túl messzire mentek Lédával.
Diák: –Miért? Hová mentek?

☺ A magyar nép elpusztul...és.. ti is...

☺ Meghal = kampec, nem hall az már semmit!

☺ Találtak egy szivacstálcát (szivartárca).

☺ Bugheză= burgundiai

☺ Az író a Való Világból merít.

☺ Mikes Kelemen 21 levélből áll.

☺ Mikes Kelemen Csokonai Vitéz Mihály apródja volt.

☺ Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művét Mikes
1690-ben írta.

Kívánságkosár

Nagyon boldog 18. születésnapot kívánok a két legjobb uncsinak, Cecinek es Jennynek!
Coolricsboy

Dya boldog születésnapot kíván osztálytársainak, Andikának és Oszkárnak!

Nagyon boldog születésnapot  Cecinek es Jennynek! Dyta

Boldog Valentin-napot minden szerelmetesnek!!!!!! Dyta

Boldog szülinapot Cecinek es Jennynek! Tünde

Nagyon sok boldogságot kívánok neked, Tunám, nagyon szeretlek! Boldog szülinapot! Dyta

Rovatszerkesztő: Helda

☺ A Szigeti veszedelemben megfigyelhetők az eposz mű-
fajátosságai.
☺ A Szigeti veszedelem az eposz kórban íródott.

☺ Az eposz egyik része az emigráció.

☺ A rokokó irodalom kedvelt műfaja a tündér.

☺ A nyelvújítók a népi szavakat nemesi rangra emelték.

☺ A novella olyan műfaj, amely kevés szereplőt vontat fel.

☺ Turi Dani tisztába teszi érzelmeit.

☺ Amikor Turi Dani ideges lesz, mindig belécsap a villám.

☺ G. Boccaccio humorista volt.
Rovatszerkesztő: Chill

Túlélni a Valentin-napot

Ha szingli vagy, s ezzel az ál-
lapottal nincs is különösebb
problémád, akkor is érezhe-
ted magad néha magányos-
nak. Főleg Valentin-napon.

Ünnepeld hát saját magadat és a szabad, ön-
álló életedet!
Íme néhány tanács, hogy minként töltheted el a Valentin-
napot frusztráció nélkül, sőt még örömödet is lelheted benne.
TV és fagyi
Készíts be egy hatalmas adag jeges finomságot, és nézd a
Szex és New Yorkot DVD-én. Örülj annak, hogy nem kell be-
húznod a hasad, és senki sem szól bele abba, hogyan szó-
rakozol.
Vásárlás
Menj és vásárolgass! Ha tíz bolt után még van kedved be-
menni egy tizenegyedikbe is, tedd bátran, ugyanis senki sem
morog miatta.
Wellness
Masszázs, szauna, arckezelések. Kényeztesd magad! Gyö-
nyörű vagy, és nem kell, hogy ezt egy férfi igazolja.
Sport
Próbálj ki egy olyan sportágat, amit még előtte soha. Erősítsd
önmagad, és úgy fogod érezni, hogy mindenre képes vagy.
Barátnők 
Főzz valami finomat, és hívd meg a szingli barátnőidet egy
jó kis estére. Beszélgessetek mindenről, de férfiakról ne!

Ajándék
Már régen kinéztél egy gyö-
nyörű pulóvert vagy egy csil-
logó fülbevalót a kirakatban?
Valósítsd meg a vágyaid, és
lepd meg saját magad valami-
vel! Néha mi magunk is meg-
érdemlünk egy kis luxust.
Végül mégis írj vissza!
Nézd meg a bejövő sms-eidet és e-mailjeidet! Hány ismerő-
södnek nem írtál vissza lustaságból vagy időhiány miatt.
Vedd a fáradságot, és válaszolj nekik, így megörvendeztet-
heted őket a szereteteddel.

És végül még egy tanács: gondolj azokra a dolgokra, ame-
lyek az életedben valóban boldoggá tesznek, például a ba-
rátaid, a munkád, a családod…. Biztosan rengeteg ilyen
dolgot fogsz találni. Ünnepelj meg minden boldog pillanatot!
Élvezd a szabadságot!

Rovatszerkesztők: Kitty, Helda, Jenny

A barátság akkor születik
meg, amikor valaki azt

mondja: „Tényleg? Hát te is?
Én azt hittem, csak én vagyok

ilyen."

Clive Staples Lewis
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Sportiram

Foci

Válogatottak közötti barátságos mérkőzések!

Érdekes ez a februári hónap, mivel ebben a hónapban került sor a válogatottak közötti felkészülési mérkőzésekre.
Sok mérkőzést játszottak a válogatottak, és sok helyen érdekes meglepetések születtek, ilyen például a Luxemburg –

Szolvákia 2-1 mérkőzés vagy a Málta – Svájc 0-0. Ezek azért akkora meglepetések, mivel Luxemburg 10 évente egyszer
nyer, Málta pedig általában ha nyer is, vagy döntetlent játszik, azt soha nem gólok nélkül teszi!

Ezeken a mérkőzéseken kívül rangadókra is sor került.
Pl: Németország – Olaszország 1-1, Argentína – Portugália 2-1, Franciaország – Brazília 1-0. Ezeket a mérkőzéseket

különösebben nem kell, hogy részletezzem, mivel szerintem minden focibarát tud róluk!
Ám meg szeretnék említeni néhány olyan mérkőzést, amely bennünket közelebbről érint. Kezdeném Romániával, aki 2-

2 után 4-2-re(büntetőkkel) kikapott Ukrajna legjobbjaitól, majd Ciprus ellen 90 percnyi játék után 1-1-es eredménnyel várták
a büntetőket, ahol 6-5 arányban diadalmaskodtak. Mindenkinek a saját véleménye elbírálni ezeket az eredményeket, de
szerintem Razvan Lucescu legénysége távol áll régi önmagától.

Következzen Magyarország csapata, amely viszont Azerbajdzsánban 2-0 arányban nyert. Nem is annyira az eredmény
a fontos, hanem az a tény, hogy Egervári Sándor legénysége tovább növeli győzelmeinek számát, ami arra enged követ-
keztetni, hogy talán sok év után Magyarország is részt vehet egy nemzetközi tornán. Én tiszta szívemből kívánom nekik,
hogy ez sikerüljön, és végre nekem is legyen egy olyan csapatom (Anglián kívül), amelynek szurkolhatok. Reméljük, Ro-
mánia is önmagára talál, és összeszedi magát eme siralmas állapotból. Sok sikert mindkét csapatnak, és kívánom, hogy
mindkét ország válogatottja ott legyen a 2012-es Európa Bajnokságon!

Rovatszerkesztő: Oli
Forma 1

Robert Kubica legalább fél évre ki-
marad a F1-ből

Február 6-án Robert Kubica súlyos autó-
balesetet szenvedett Olaszországban.

A lengyel Forma 1-es pilóta edzés és felkészülés céljából
ralizott. A Ronde di Andora elnevezésű viadalon, Genova kö-
zelében egy Skoda Fabiát vezetve a cél felé tartott, majd le-
tért az útról, és nagy sebességgel egy templom falának
ütközött, majd egy szalagkorláthoz csapódott. A tűzoltók sza-
badították ki a kocsiból, a segédpilóta Jacub Gerber sértetlen
maradt. „Az volt a gond, hogy a szalagkorlát egy darabon
megszakadt, és miután nekivágódtunk az egyiknek, utána a
másik szabályszerűen felnyársalta a kocsit. Hihetetlenül ab-
szurd helyzet volt.” – nyilatkozta Gerber. Kubica hétórás mű-
téten esett át, melynek során egy héttagú csapat összerakta

a jobb alkarját és kézfejét, ellátta lábsérülé-
sét, majd mesterséges kómába helyezte. A
beavatkozást követően Igor Rossello kézs-

pecialista, a genovai Santa Corona kórház orvosa közölte:
„Megmarad a jobb karja, de legjobb esetben is egy év, mire
ismét tökéletesen tudja használni.” 

Robert pénteken sikeresen átesett a második beavatkozá-
son is, az éjszakája pedig nyugodtan telt az intenzív osztá-
lyon – egy olasz orvoscsoport kilenc óráig műtötte a jobb
lábát, valamint a bal könyökét és vállát, és egy harmadik
operáción is át kell esnie, de egy interjújában azt nyilatkozta,
hogy mindent el fog követni azért, hogy még az idén verse-
nyezhessen.

Rovatszerkesztő: Cleo

Tenisz

Az év első Grand Slam turnéja a Melbourne-ben megrendezett Australian Open. Először 1905-ben került sor a tornára,
ám ekkor még csak férfiak számára, 1922-től pedig már nőknek is megrendezték.

Eleinte csak amatőr versenyzők számára szólt, s ekkor Ausztrál Bajnokságnak nevezték. Eredetileg füvön került sor a
meccsekre. Érdekes dolog, hogy kétszer Új Zélandon rendezték meg a tornát. A Melbourne Parkban kemény, betonborítású
pályán rendezik a tornát, s ez a helyszín földrajzilag is kedvezőbb, hiszen a város üzleti központja mellett található, így lá-
togatottabb is. A fő versenyekkel párhuzamosan junior és szenior tornát is rendeznek.

A két legfontosabb pályának, a Rod Laver Arénának és a Vodafone Arénának zárható teteje van, így eső esetén nem
kell elhalasztani vagy leállítani a meccseket.

Az idei tornán is nagyon sok rajongó volt jelen. Mindenki várta a legjobb teniszezők küzdelmét.
A torna idén se okozott csalódást a teniszrajongóknak, hiszen már első napjaiban magas szintű játékkal mutatkozott be.

Az esélyesek gondok nélkül jutottak tovább. Mint minden évben, idén is sok meglepetésnek lehettünk szemtanúi. A legna-
gyobb meglepetés mindenkinek Rafael Nadal kiesése volt, aki a nyolcaddöntőben búcsúzott. Honfitársa, David Ferrer verte
ki, akit Nadal sérülése segített. A nőknél is nagy meglepetést okozott Na Li, aki az elődöntőben Caroline Wozniackit verte
ki. Az férfi elődöntőkben Roger Federer Novak Djokoviccsal találkozott. Djokovic remek játékkal 3 szettben kiverte a svájci
bajnokot. A másik ágról Andy Murray jutott a döntőbe.

Nőknél a másik meglepetés Na Li ellenfele, a belga klasszis, Kim Clijster volt.
Eljött a torna utolsó napja. A férfiaknál mindenki egy kiegyensúlyozott meccsre számított, de Andy Murray csalódást oko-

zott. Novak Djokovic három szettben gond nélkül verte a skótot. Nőknél egyesélyes meccsre volt kilátás, de ez nem teljesen
így történt. Kim Clijsters végül nyert, de három szettben tudta csak megverni a kínai Na Lit. Gratulálunk Kimnek és Novak-
nak.

Rovatszerkesztő: Drake
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Technika

Kocka Sarok

Üdv ismét kocka társaim! Úgy érzem, adósotok vagyok egy pár infóval. Habár leírtam nektek

a 2011-es év legjobban várt játékait, úgy gondolom, megfelelő lenne visszaemlékezni azokra a

játékokra, melyek örömöt hoztak nekünk a tavalyi évben. A játék nevén és stílusán kívül még

az IGN (International Gaming Network) értékelését is leírom, valamint a console-t, amin ját-

szani lehet az adott játékot.

Emlékezzünk akkor vissza 2010 legjobbjaira!

Legjobb családi játék: Disneys Guilty Party (Wii), IGN rating: 8.0

Legjobb stratégia: Sid Meiers Civilization V (PC), IGN rating: 9.0

Legjobb sport játék: NBA JAM (Wii, PS3, X360), IGN rating: 8.5

Legjobb shooter: Call of Duty – Black Ops (PS3, X360, PC), IGN rating: 8.5

Legjobb RPG: Fallout – New Vegas (PC, PS3, X360), IGN rating: 9

Legjobb versenyzős játék: Need For Speed – Hot Pursuit 2010 (PC, X360, PS3, Wii), IGN rating: 9

Legjobb akció játék: Assassins Creed – Brotherhood (PC, PS3, X360), IGN rating: 8

(A toplistát nem én állítottam össze, hanem az egyik leghíresebb és legmegbízhatóbb fórumon található <Gamespot> )

E-maileket továbbra is a teszterkocka@yahoo.com-ra címre küldjetek!

Rovatszerkesztő: Anthemius

Unaico – Sitetalk

Közösségi oldalakból sok van, de egy
sem olyan, mint a Sitetalk!

Az alábbiakban szeretnék röviden beszámolni egy új és jó
dologról. Mivel azonban nem lehet egy rövid cikkben bemu-
tatni, hogy mi is ez az egész, ha bármi kérdésetek van, írja-
tok a major_zslt@yahoo.com email címre! FONTOS! Aki
csatlakozni szeretne a csapatunkhoz, először keressen meg,
vagy írjon egy emailt!

Korunk legnagyobb üzleti lehetősége

Nagy ritkán, talán összesen kétszer-háromszor életed
során találkozhatsz egy lehetőséggel, ami jelentősen meg-
változtathatja az életed. Ezek a lehetőségek általában szoros
kapcsolatban vannak valamilyen alapvető, saját életünket is
érintő technológiai, politikai, társadalmi vagy gazdasági vál-
tozással. Például, hogy konkretizáljuk a dolgot, volt idő, ami-
kor senkinek sem volt mikrohullámú sütője, manapság pedig
gyakorlatilag mindenkinek van, teljesen általános eszközzé
vált. Ha negyven éves vagy, emlékezhetsz arra, mikor még
nem volt mobiltelefonod, azonban ha ennél fiatalabb vagy, a
mobiltelefon és az állandó elérhetőség mindig is rendelke-
zésedre állt. Meggazdagodtál a mikrohullámú sütőkből, a
mobiltelefonokból, a számítógépekből vagy az Internetből?
Ha nem, akkor pontosan tudod, mire akarunk itt kilyukadni.
Ha igen, akkor pedig annál inkább érted. 

Térjünk a lényegre! A Sitetalk.com egy új közösségi plat-
form. Először Sitetalk tagként csatlakozol, amely teljes mér-
tékben ingyenes. Idővel elkezded ajánlani a Sitetalkot
barátaidnak, ismerőseidnek. Egy idő után a saját hálózatod
nagyon meg fog nőni. Ahogy különböző termékek és szol-
gáltatások válnak elérhetővé (már nagyon sok van) a Sitetalk
hálózatodon levő emberek tucatjainak, százainak, ezreinek,
eladási forgalom generálódik, ami alapján jutalékokat szá-
molunk, és ezt neked adjuk, hálából azért, mert ezeket az
embereket bevezetted a közösségünkbe.

Saját tapasztalat!

Én 2010 novemberében csatlakoztam a csoportomhoz, Si-
tetalk tagként. INGYENESEN! Nagyon meg voltam és va-
gyok elégedve azokkal a személyekkel, akik felettem
dolgoznak, ugyanis, ha  van egy kis változás azonnal szól-

nak, és én is így teszek azok-
kal a személyekkel, akik alat-
tam vannak. Hiszen ez az egész egy nagy csapatmunka.

Egész 2011 januárjáig ingyenes tagként voltam regiszt-
rálva, de úgy láttam fernek, hogy ha elkezdek valami jó dol-
got reklámozni, akkor azt csak úgy tudom csinálni, ha már
vannak személyes tapasztalataim vele. Amúgy azok a sze-
mélyek, akik felettem vannak, szintén így tesznek. 

Szóval egész januárig a neten utána próbáltam járni a dol-
goknak, és őszintén bevallom, sok olyan fórumon jártam,
ahol voltak olyanok, akik keményen támadták ezt az egészet,
és sokan voltak, akik mellette álltak. Elhatároztam, hogy ki-
próbálom én is, és befizettem, cserébe kaptam egy bankkár-
tyát és részvényeket a cégtől. Eleinte féltem, hogy
elhamarkodott volt a döntés, de utána rájöttem, hogy semmi
gáz sincs, mivel a részvényeim értéke elindult szépen felfelé,
és egyre többen csatlakoznak csoportunkhoz. Fontos, hogy
nagyobb befektetésnél több mindent kapsz (pl. utazási ked-
vezményeket, részvényeket, marketing továbbképzéseket,
stb). A közösségi oldal rendelkezik egy online bevásárló köz-
ponttal is, ahonnan ha vásárolnak a hálózatból a személyek,
te jutalékokat kapsz. Mióta én tagja vagyok, az árak folya-
matosan mennek le, mivel egyre többen használják ezt a kö-
zösségi oldalt. (Csak egy példa: én kinéztem magamnak egy
okostelefont, november óta kb. 80 eurót csökkent az ára, ami
nem kevés.)

Végül rájöttem arra, hogy a támadásokat a cég ellen a
„nagy” Facebook rajongók indították el. Ne higgyétek, hogy
csak úgy magamtól mentem bele az egészbe, láttam, hogy
másoknak jól megy, de ők is kockáztattak, még többet is,
mint én. Azért, hogy ne gondoljátok, hogy az egész csak át-
verés, belekezdtem én is, és ami fontos, hogy NEM bántam
meg! Nagyon sok minden jó dolgot lehet még róla elmondani.
Ha valakinek kérdése van, vagy szeretne csatlakozni, az
írjon egy emailt. Magatoktól semmiképp ne induljatok el még
ingyenesen sem, mert akkor nem ebbe a csoportba kerültök,
ahol tényleg megbízható személyek vannak.(saját tapaszta-
lat)

Légy te is tagja ennek az új közösségnek, mert megéri!!!
(Email: major_zslt@yahoo.com)

Rovatszerkesztő: M.ZS
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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 februári számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2011. március 4.
A sorsolás időpontja: 2011. március 4. nagyszünet

Névparádé

Ha az alábbi neveket helyes sorrendben építitek az áb-
rába, a jelzett oszlopokban Jack London egyik ifjúsági
regényének címét fogjátok kapni. Segítségül néhány
betűt előre beírtunk.
A nevek:
ANDOR, CSABA, DEZSŐ, DIANA, DOMOKOS,
ERVIN, JÁNOS, JOHANNA, LÍVIA, TAKSONY, TIHA-
MÉR

Előző rejtvényünk megoldása:

A januári számunk szerencsés győztese Geyer Eh-
renberg Annamária-Tímea, X. A osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

Gyerekszáááááj

Újra suli. Ez az egyhetes vakáció alig volt érezhető. De a su-
liban is van ám szórakozási lehetőség (hát persze)! Itt a far-
sang, na meg a várva várt Valentin-nap. Ha farsang, akkor
jelmez, és ha jelmez, akkor a kicsiké a terep újból. Lássuk,
hogyan vélekednek ők, a III. osztályosok az élet kisebb-na-
gyobb dolgairól:

1. Mi az a Valentin-nap?

– Az, amikor szeretik egymást a lányok és a fiúk. (Szelea
Dávid Valentin)
– Egy hülyeség. (Sătmărean Gabriella)

2. Mit csinálnak Valentin-napon?

– Csókolóznak. (Hürkecz Dávid)

3. Mi a szerelem?

– Amikor egy fiú és egy lány összetalálkoznak, és szerelme-
sek lesznek. (Takács Andrea)

4. Voltatok-e már szerelmesek?

– Igen, de nem tudom, mit éreztem, csak annyit tudok, hogy
erősen dobogott a szívem. (Szelea Dávid Valentin)

5. Mi a farsang?

– Amikor az emberek beöltöznek, és eljön a halál ideje (Sze-
lea Dávid Valentin)
– Gyerekek jelmezbe bújnak, és akkor a legjobb házasodni.
(Spier Petra)

6. Mik akartok lenni a farsangon?

– Zombi. (Sătmărean Gabriella)
– Az osztállyal készítünk egy produkciót: Micimackó állatai
leszünk, és én leszek a Tigris. (Hegyi Tibor)

Köszönjük szépen a kicsiknek a találó válaszokat.

Rovatszerkesztő: Björn, Danny 

Filmklub

Sziasztok kedves filmrajongók! Ebben a hónapban sem
hagyjuk ki a filmklubot. Mindenki tudja, hogy a február a sze-
relmesek hónapja, de lehet, hogy ilyenkor már unjátok az ér-
zelgős filmeket, ezért én inkább vicces, kalandos filmeket
szeretnék ajánlani nektek, mert, ne felejtsük el, hogy itt a far-
sang, ami a szórakozásról szól! Nézzük meg akkor, hogy
miből válogathatunk!
– Gazdátlanul Mexikóba 2
– Gnómeó és Júlia
– A dilemma
– Ilyen az élet
– Lelakatolva
– A harcos
– Gagyi mami 3 – Mint két tojás
– Gyógyegér vacsorára
– Zöld darázs
– A félszemű

Rovatszerkesztő: Reni

Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert
ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz elnézést.

Benjamin Disraeli
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Közhírré tétetik!
Áll a bál és dúl a l‘amour...

A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak, melyet a mulatságok időszakaként ismer-
nek. Csúcspontja a karnevál, és minden egyes hagyományőrző országban más-más méreteket ölt. A
„fiatalok karneváli baráti társasága” rendezi meg minden évben a karnevált Rióban. A kifejező jelmezek
mellett a szamba is elengedhetetlen eleme az önfeledt mulatságnak. Ilyenkor, mondhatni Rio a világ
központjává válik, s Brazília utcái megőrülnek.

Velencében a karnevál az ősi hagyományokra épül, igazi középkori hangulatban zajlik. Sokan úgy
tartják, hogy nem annyira látványos, mint a riói, viszont kellemesebb. A Szent Márk téren kerül meg-

rendezésre a szabad ég alatt, fő eleme a tűz, mely a megtisztulást szimbolizálja. Innen származnak a világszerte híres álar-
cok, melyek mai napig is jelképezik a farsangi időszakot.

Magyarországon a farsang a párválasztás és a házasságok időszaka volt, mivel húsvéti böjt idejében már tilos volt ün-
nepséget tartani, de ugyanakkor a tél elűzésének és a tavasz várásának időszaka is volt. 

S ha már szó volt a párválasztásról, akkor nem maradhat el a Valentin-nap sem. A Valentin-nap nyugati hatásra már or-
szágunkban is ünnepnek számít sok fiatal számára. Sokan azt mondják, marketing fogás az egész: piros lufik, szívecske
formájú párnák, éneklő dobozok és rózsaszín plüss kiskutyák. Február 14-e világméreteket öltve őrjíti meg a szerelmes pá-
rokat, ami talán nem is rossz, ha a szerelmüket a szürke hétköznapokon is megtartják. Ajándékozz párodnak egy doboz
csokoládét vagy egy szál rózsát, de mondd el neki, hogy ez nem csak február 14-e miatt, hanem az eddig együtt eltöltött
idő tiszteletére is kijár.

DustyDawn16.

Csikysek a jégen

2011. január 28-án a Csiky Gergely Iskolaközpont száz diákja ingyen korcsolyázott az
aradi jégpályán. Voltak köztük kicsik és nagyok egyaránt. Voltak ragaszkodóbb típusúak,
akik csak nehezen váltak meg a palánktól, de voltak merészebbek is. Voltak, akik először
húztak lábukra jégkorcsolyát, és voltak tapasztaltabbak is. Egy azonban közös volt ben-
nük: hogy nagyon élvezték a korcsolyázást. Egyesek esési rekordot akartak dönteni,
mások sebességrekordot. És a szokásos vonatozás sem maradt el.

Örültünk ennek a lehetőségnek.

Helyesírási verseny
2011. január 15-én rendezték meg  iskolánkban az Imp-

lom József Helyesírási Verseny megyei szakaszát. A verse-
nyen összesen 25 középiskolás diák vett részt. A helyesírási
felmérő egy tollbamondásból és egy feladatlapból állt. Ösz-
szesen 200 pontot lehetett elérni. A tollbamondás 60, a fel-
adatlap pedig 140 pontot ért.

A verseny győztesei:
I. helyezett Vámos Tímea (XI. A)
II. helyezett Murvai Róbert Dávid (X. A)
III. helyezett Kurunczi Papp Dávid
Gratulálunk!

IntrIjó

Interjú Sas Ibolya pedagógussal

– Hány éve a Csiky Gergely Iskolacsoport pedagógusa? Mi-

lyen tapasztalatokat szerzett?

– 8 éve dolgozom itt, rengeteg tapasztalatot szereztem, (sze-
rencsére) több volt a jó, mint a rossz.
– Milyen a diákokkal együtt dolgozni?

– Számomra egy kihívást jelent, mindig valami újat. Nincs
két egyforma nap. A diákok  kevesebben vannak, akik igen-
nel válaszoljanak, ha megkérjük őket feladatokra, egy kis
plusz munkára. Habár kevesen vannak, velük kellemes dol-

gozni, úgy érzem, hogy velük egyről a kettőre tudok lépni a
közös munkában.
– Mi volt a legutolsó közös munka?

– Legutóbb a karácsonyi ünnepségen dolgoztunk együtt. Az
én véleményem az, hogy ha igazán érdekli a diákokat, és
megvan bennük a jó szándék, akkor szinte kiegészítjük egy-
mást az ötletekben.
– Hogyan ünnepli a Valentin-napot?

– Reggel a férjem felköszöntött Valentin-napra, de nem csak
kizárólag ezen a napon szokta.

Rovatszerkesztő: Dóri

Országos szakasz

Január 27-29. között került megrendezésre az Implom Jó-
zsef Helyesírási Verseny országos szakasza. Mint mindig,
ezúttal is Sepsiszentgyörgyön, a Mikes Kelemen Líceumban
tartották a népszerű vetélkedő erdélyi döntőjét. Arad megye
képviseletében idén Vámos Tímea, Tóth Evelyn és jómagam
vettünk részt az országos fordulón.

Január 27-én csütörtökön utaztunk el. A versenytételek vál-
tozatosak voltak: egyszerű, játékos, illetve meglehetősen
nehéz feladatok egyaránt előfordultak a 11 feladatból és egy
tollbamondásból álló tételsorban. A mezőny középső részé-
nek erősebb felében végeztünk, a szórványmegyék között
kiemelkedő helyen.

A versenyzésen kívül kellemes időtöltésre is sor került. Sok
időnk volt ismerkedni, barátkozni a versenytársakkal, illetve
28-án este színházba is elmentünk: Tadeusz Słobodzianek
kortárs lengyel szerző Ilja próféta című darabját mutatta be
a Tamási Áron Színház társulata.

A helyesírási verseny három napja hamar elrepült. 29-én
délután indultunk haza, vasárnap éjjelre haza is értünk.

Murvai Dávid
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Farsangi bál

A farsang mindig jó lehetőség arra, hogy a diákok meg-
mutassák tehetségüket, és valami vicceset alkossanak. Ez
idén sem volt másképp.

Tavaly sajnos elmaradt a farsang, így idén a diákok
nagy lelkesedéssel várták a rendezvényt. Ezt bizonyította
a produkciók száma is, hisz ritka, hogy 9 produkció legyen
a farsangon, melyből 7 osztály-, 2 pedig kisebb csoportos
produkció volt.

Az idei rendezvény fő témája a boxmeccs volt. A bemon-
dók bírónak öltöztek, valamint két lánynak öltözött fiú táb-
lákkal jelezte a soron következő produkciók címét. A
farsangi bálon sok osztály képviseltette magát: 9. A, C, D,
10. D, 11.D valamint a 12. B és C osztályok. Raáb Judit ta-
nárnő latintánc csoportja és Ilona János tanár úr Sigur Info
csapata is osztatlan sikert aratott.

A zsűri hosszas tanácskozás után a következő helyezé-
sekkel rukkolt elő: I. helyezett a Sigur Info csapat, II. helye-
zett a 10. D osztály Megafaktor produkciója és III. helyezett
lett a 12.C osztály Hattyúk tava című tánca.

Miután kiosztották az értékes nyereményeket, az aznapi
szülinaposok sem mentek haza üres kézzel: Simon Berna-
dett, Nagy Eduárd-Sándor és Hügel Ferenc ajándékcsoma-
gokat kaptak az Enigma jóvoltából.

Az előadás után következett a tánc és a szórakozás,
melynek hangulatához hozzájárult a jó zene és a diszkó-
fény.

Reméljük, jövőre sem marad el a farsang, hisz kár lenne
elmulasztani egy ilyen nagy élményt!

Rovatszerkesztő: Shila

Cégbemutató

Január 28-án megrendezésre került az Aradi Gyakorlócé-
gek bemutatója. A bemutató a Continental szállodában volt
megtartva. Megyei szinten 22 gyakorlócég képviseltette
magát igazgatóival, aligazgatóival, valamint az osztályveze-
tőkkel. Iskolánkból a két létező cég jelent meg. A már két éve
átvett, és négy éve működő 12. osztályosok Jump in Sport
cége, valamint a 11.-esek által átvett Magic House. A cég-
bemutatók lényege, hogy megismerjük a piacon lévő ellen-
feleinket, megjegyezzük őket, s képezzük magunkat, hogy
jobbak legyünk a vásáron, ami követi a bemutatót. Minden
egyes cég kap egy asztalt, amelynél termékeit népszerűsíti,
elérhetőségeit szórólapokkal reklámozza, és nagyon szíve-
sen szolgál akármilyen információval. A bemutatás körülbelül
5 perces, s ebben az 5 percben a cég megalakulásáról, jogi
formájáról, jövőbeni terveiről szól a Power Point prezentáció.
Megjegyzem, az egész csak fikción alapul, igazi pénzzel
nem dolgozunk, csak hatalmas segítséget nyújt a gazdasági

osztályoknak, hogy láthatják, miként is működik minden a re-
ális életben. Kísérő tanárnőnk Tóthpál Renáta volt, s köszön-
jük szépen neki lelkes odaadását.

Björn
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Mákszemtől Mákvirágig

Februári lapszámunkban a 9. C osztályt kérdeztük meg, hogy
mi a véleményük a Valentin-napról, hogyan töltik ezt a napot, és
hogy milyen farsangi szokásokat ismernek, melyik a legemléke-
zetesebb farsangjuk.

Valentin-nap
Baranyi Bianca: „Szerintem a Valentin-nap eléggé…hm… nem
nekem való, nem szeretem. Minden szerelmes az utcákat járja.
Nem szeretem őket látni, menjenek oda, ahol egyedül lehetnek!
Ja, meg nem mindenki boldog azon a napon. Sokan egyedül ün-
neplik. Az idén otthon töltöm, egyedül.”
Costantinescu Szabina: „A Valentin-nap egy csodás alkalom
arra, hogy minden szerelmes együtt legyen. Az idén én nem
fogom megünnepelni, de a többi szerelmespárnak boldog Va-
lentin-napot kívánok.”

Farsang
Bartucz Eduárd: „Nekem a legemlékezetesebb farsangom VII-
dik osztályban volt, amikor pénzautomatának voltam öltözve, és ezzel megnyertem az első helyet.”
Simon Tímea: „A legemlékezetesebb farsangom I. osztályban volt, amikor csárdáskirálynőnek öltöztem.”

Rovatszerkesztők: Annabella, Blanka

A hónap szerelmesei

Vámos Tímea (XI. A) és Nagy Gábor (XII. A)

Hány éve vagytok együtt?

2 és fél éve.

Hogyan ismerkedtetek meg?

Általános iskolában ismertük meg egymást, de csak hetedik-
ben, egy történelemverseny alkalmával kerültünk közel egy-
máshoz. Sokat beszélgettünk, s ezután az iskolában is
kerestük egymás társaságát. Majd pedig a farsangi bulin
hangzott el a nagy kérdés: „Járnál-e velem?” (a romantikus
zene és a „félhomály” segítette a hangulatot).Természetesen
a válasz pozitív volt. Egy éves szünet után egy Republic kon-
certen jöttünk össze újra.

Baumgartner Tímea (XII. B)
és Gerghelaş Csaba Krisztián (XI. B)

Hány éve vagytok együtt?

4 éve és 2 hónapja vagyunk együtt.

Hogyan ismerkedtetek meg?

Együtt jártunk iskolába negyedik osztálytól kezdve egész
nyolcadikig. Az elején egyáltalán nem bírtuk egymást, majd
nyolcadik elején összejöttünk.

Rovatszerkesztők: Annabella és
Blanka


