
Az ünnep
Itt a december. Már eltelt egy fél év ebből az iskolai évből..., és elég gyorsan.
Ha erre a hónapra gondolok, mindig a nagy jövés-menés, a véget nem érő sorok az áruházak pénztárainál és a mézeskalács 
illata jut az eszembe.
December elején meggyújtják a díszvilágítást a városban, a főutca ki van díszítve, a városháza előtt elkezdődik a karácsonyi 
vásár, és máris itt van az ugyan ál-, de kellemes karácsonyi hangulat. Majd jön a Mikulás-nap. Mindenki várja a fehér 
szakállas, piros ruhás bácsit, aki óriási zsákjából osztja a jó gyerekeknek a sok ajándékot, a rosszaknak pedig a virgácsot. 
Az Advent első két hete már el is repült. A második fele meg úgy repül el, hogy az ajándékokat keresgéljük, mi lenne az, ami 
megörvendeztetné a szeretteinket, ami tökéletes lenne nekik. A Karácsony pedig egy át lagos nap lesz, olyan, mint bármelyik.
Nekünk tényleg ez az ünnep? Erre az „át lagos” napra készülünk egy egész hónapig? Azér t, hogy két nap alatt fölegyünk 
mindent, még azt is, ami nem fér belénk? A Karácsony a nagy evésekről, a jó filmekről a TV-ben, bulizgatásokról szól? 
Nekünk ez az ünnep? Ezt az év bármelyik napján meg tudjuk tenni.
Az ünnep többet kell, hogy jelentsen ennél. Jó lenne (újból) felfedezni a Karácsony igazi lényegét. Nem feltét lenül az „elmegyünk 
Karácsonykor a templomba” vénasszonyos Karácsonyról beszélek, hanem arról az ünnepről, ami Valakiről szól. Ő ér ted és 
ér tem megszületett. Vele ma is lehet beszélni és hozzá fordulni. Ha Ő fog állni a te Karácsonyod középpontjában, akkor lesz 
ér telme a te ünneplésednek is.
„Mer t az ünnep: kiemelkedés, fölszárnyalás az alantasból, a térből és az időből, az életből – a létbe. Abbahagyása minden 
tevékenységnek, magunkba fordulás, megtisztulás, szellemivé válás. Az ünnep: a szabadság. Megszabadulás minden nyűgtől. S 
ha ebből szabadulunk, éppen az az ünnep. Nem vigasság, zabálás, ivás, tombolás az ünnep, nem csinnadratta, nem. Hiszen 
ha így volna, nem volnának komor, szomorú, de mégis fölemelő ünnepek. Az ünnep: csend. Megállás. Elmerülés az időt lenségben. 
Hangtalan ujjongás, néma zokogás. Mosoly a könnyek között. Könny a mosolyban. Ahogy a fölkelő, a lenyugvó Nap ragyog át a 
felhők résén. Az ünnep az a pillanat, mikor álomnak érezzük a valóságot. És valóságnak azt, ami láthatat lan, megfoghatat lan.” 
(Kodolányi János)
Kívánom az egész szerkesztőség nevében, hogy legyen élő Karácsonyod és boldog új éved!

Alber t Dóra

részletek a 11. oldalon részletek a 8. oldalon

részletek a 10. oldalonrészletek a 10. oldalon



Louisa May Alcott: 
Jo néni kincsesládája

Karácsony ünnepének közeledtével mi sem 
lehetne aktuálisabb téma, mint a szeretet, 
amelyre, mint vezérfonalra fűzi fel a kötet 
elbeszéléseit a romantikus széppróza mestere, 
Louisa May Alcott. Egy nagymama számára 
mi más lenne a legszebb karácsonyi ajándék, 
ha nem az, hogy az egész családja köréje 
gyűl ezen a szent napon; egy kisfiú töretlen 
reménnyel várja elveszettnek hitt tengerész 
édesapját; egy kislány tündért keres, és rá is 
lel; Karácsony szent éjszakáján valósággá válik 
egy legenda, miszerint éjfél után az állatok 
egy órára megkapják a beszéd képességét... 
Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor 
azt ajánlom, hogy olvassátok el!!!:)

Könyvajánló Így művészkedtek ti!

3 krampusz: Csak álom volt!

Hideg téli éjszakán,
Rám talált a boldogság,

Nem gondoltam sohasem,
Hogy te kellesz majd énnekem.

Kandallómban láng lobog,
Feledni én nem tudok,

Viszont látlak minden nap,
Szívem dobban nap mint nap.

Kicsi szívem megérzi,
Ha a tiéd ellenzi,

Kinyitom a szememet,
S nem látlak már tégedet.

Hideg téli reggelen elillant a 
szerelem.

Rina : Rólad
Mikor megismertelek

Nem volt túl jó véleményem,
Azóta ez változott,

Nem is tudom, elátkozott.

Ölelésed megnyugtat,
Jó érzés, ha velem vagy.

Szerelemnek nem érzem,
Szoros barátságnak vélem.

Hiányzol, ha nem látlak,
Nincsen kivel dumáljak.
Lehet neked nem számít

Nekem viszont ez egy kín.

Újra látni nagyon jó,
Megnevettetsz bármikor,
Örülök, hogy ismerlek,

Jó barát vagy, szeretlek!!!

Péter Lídia, 10. D osztály

Vasas Karen, 3. osztály

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, 
hogy publikáld műveidet! Nem kell mást tenned, mint eljuttatni őket Molnár 
Katalin vagy Bella Réka 10. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők: Kathy és Réka

Csiky-Csuky, 2011. december 2. oldal

Varga Ancuţa, 3. osztály

Almási Noémi, 11. C osztály
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Humorzsák
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
– Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
– Parketta, kisfiam.

Móricka nagyon boldog, hogy ma van karácsony. Megkérdezi anyját:
– Ugye nagyon sok ajándékot kapok?
– Nem hallottál még arról, hogy sokkal jobb adni, mint kapni?
– Jó, akkor adjál!!!

A kisgyerek karácsony este szalad be az anyukájához a konyhába:
– Anyu, anyu, képzeld, ég a fa!
– Nem ég, kisfiam, hanem világít!
Két perc múlva megint szalad be a kisfiú:
– Anyu, anyu! Már a függöny is világít!
– Miből lehet tudni, hogy Skóciában nyár van?
– A skótok végre kidobják a karácsonyfát.

Szentestén a kisfiú busás ajándékot kap, holott tudja, hogy egész évben 
sok borsot tört a szülei orra alá. Rá is kérdez, majd a szülő kénytelen-
kelletlen reagál:
– Dicséretes az önkritikád fiam, de tudod, a mai világban akármilyen 
rossz is vagy, adókedvezménynek még mindig megteszed.

Anya és lánya vásárolnak a plázában. Az anya meglát egy szőrmebundát 
az egyik kirakatban, és azt mondja a lányának:
– Idén nem kell ajándékot vennetek nekem karácsonyra, majd veszek 
én magamnak.
A lány ránéz a szőrmebundára:
– De, anya! A szegény állat nagyon sokat szenvedett azért, hogy te 
ilyen kabátot hordhass. Nem tartod ezt kegyetlenségnek?
– Ne izgulj, apád nem fogja megkapni a számlát még néhány hétig.

Rovatszerkesztő: Ying

Tanár úr / tanárnő kérem!
A decemberi számunkban nem csak egy személyt faggatunk, hanem hármat.

Milka Zsuzsanna 
könyvtárosnő

A könyvtárosunk számára a Karácsony 
csendet, nyugalmat, békességet jelent, 
a Karácsony a szeretet ünnepe. A téli 
ünnepeket családi körben vagy társaságban 
szokta ünnepelni: a Karácsonyt inkább 
a családban, a szilvesztert pedig egy 
nagyobb társaságban tölti, hol itt, hol ott... 
A legemlékezetesebb Karácsony abban az 
évben volt, mikor fia, Milka Zsolt tanár 
úr, egy hónapos volt … S mit csinált?! Hát 
sokat sírt, de ez nem volt baj, mert ez volt 
az első Karácsonyuk hármasban.
Nehéz számára visszaemlékezni arra a 
pillanatra, mikor megtudta az igazságot 
az angyalról, de arra emlékszik, hogy 
a nagymama mindig elvitte sétálni a 
parkba, majd később rájött, hogy ez csak 
egy elterelés volt, amíg anyuka és apuka 
megpakolták a fa tövit ajándékokkal, 
a fiát pedig hagyta, hogy az óvodában 
hallja az igazságot. Ha lehetne egy 
karácsonyi kívánsága, az az lenne, hogy 
egy ujjcsettintésre a könyvek felrepüljenek 
a polcokra. :)

Duffy néni
Duffy néni sok karácsonyi hagyományt 
megőrzött a családjában. Ezek közé 
tartozik, hogy a család egybegyűl 
szenteste, a karácsonyfa köré állnak, és 
karácsonyi énekeket énekelnek, sütiznek, 
majd a legkisebb unoka szétosztja 
mindenkinek az ajándékokat.
Duffy néni legemlékezetesebb Karácsonya 
akkor volt, mikor bátyjával eldöntötték, 
hogy nincs Jézuska. Anyuka azt mondta, 
hogy jó, de akkor ők kell, hogy feldíszítsék 
a karácsonyfát. Miután feldíszítették, 
észrevették, hogy nincs ajándék a fa alatt, 
és megkérdezték, hogy hol vannak az 
ajándékok?! „Hát ha nincs Jézuska, akkor 
kitől ajándék?!" – kérdezte az anyuka. 
Miután lement az egész karácsonyi 
ceremónia, lefeküdtek ajándékok nélkül. 
De reggel, mikor felkeltek, észrevették, 
hogy a fa alatt ott vannak az ajándékok, 
és ekkor elbizonytalanodtak, hogy „van 
Jézuska, vagy nincs Jézuska?" Duffy néni 
számára a Karácsony a megbékélés és a 
szeretet ünnepe, és nagyon boldog, mikor 
a 4 gyermeke és 2 unokája körülötte 
vannak.

Pintér Mária tanító néni
A tanító néni számára a Karácsony nagyon 
fontos ünnep, mert akkor gyűl össze a család, 
s a családban mindenki még jobban szereti a 
másikat. A téli ünnepekre való készülődések 
már novemberben kezdődnek: készülődés 
az előadásokra a gyerekekkel, otthon pedig 
a takarítás és bevásárlás, hogy mire a család 
minden tagja hazaérkezik, legyen minden 
előkészítve. Ünneplési szokások közé tartozik 
a sok sütés, főzés – a tanító néni lányai 
mindig emlegetik a finom illatokat, amelyek 
áradoznak a konyhából –, az adventi koszorún 
lévő gyertyák meggyújtása, templomba járás, 
karácsonyfa-díszítés.
1989-ben volt egy nagyon emlékezetes 
Karácsony a tanító néni életében, mikor a 
Karácsonyt egy gardróbban ünnepelték, és 
ott gyújtottak meg egy gyertyát, mert akkor 
nem volt szabad, hogy fény szűrődjön ki az 
ablakokon. De minden Karácsony fontos a 
tanító néni számára, főleg a régebbiek, mikor 
a gyermekei még kisebbek voltak, és ő maga is 
gyermeknek érezte magát mellettük. A tanító 
néni 4. osztályban már elárulja az igazságot 
a Télapóról, de 3. osztályig engedi őket, hogy 
higgyenek létezésében. De 4. osztályban már 
a gyerekek is kezdenek maguktól rájönni 
arra, hogy valójában a szülők azok, 
akik meg pakolják a karácsonyfa tövit 
ajándékokkal.
Köszönjük a válaszokat, és kívánunk 
áldott ünnepeket mindenkinek!

Rovatszerkesztők: Melánia, Danny
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Csak Csajoknak: D:D
Hogyan teremtsünk karácsonyi hangulatot otthonunkban?

 Az évnek egyik legszebb időszaka az 
Advent és a Karácsony, ilyenkor szinte mindenki 
érzelmesebb, vágyik a melegségre, az illatokra, 
amik az ünnephez köthetőek. Sokan már az adventi 
időszakban díszítgetik a lakást, karácsonyi menüket 
készítenek.
 Első lépés a karácsonyi idill eléréséhez a lakás 
díszítése: néhány hungarocellből készült hópehely, 
csillag az ablakon vagy lelógatva a mennyezetről 
a téli imaget hangsúlyozza, ami alapfeltétele a 
Karácsonynak. Tehetünk fenyőágakat a kandalló 
párkányára, a komód szélére: ehhez nagyon jó 
az ezüstfenyő ág, ami egy hónap után sem kezd 
potyogni.

 Az ünnepi jelleget tovább lehet még 
hangsúlyozni fából készült csillagokkal, fenyővel, 
amelyekre izzókat helyezhetünk el – ezek 
esténként hangulatossá tehetik a szobát. Hóember 
vagy rénszarvas formájú mécsest tehetünk az 
asztalra, gyújtsunk fahéj, vanília illatú gyertyákat, 
mécseseket! Fokozhatjuk a hatást fenyő és narancs 
illóolaj párologtatásával. Az asztalra elővehetjük 
az ünnepi terítőt, tegyünk mikulásvirágot a lakás 
különböző részeibe, s akasszunk kis csizmákat a 
kandalló fölé! Hallgassunk karácsonyi zenéket, és 
a klasszikus karácsonyi filmeket is előkereshetjük 
a szekrényből. A bejárati ajtóra rakjunk koszorút, 
ez jelképezi a családi egységet4 Süssünk 
mézeskalácsot, aminek illata napokig érezhető lesz 
a konyhában, s ebből készíthetünk karácsonyfa 
díszeket is. Az ajándékok saját kezűleg készítve a 
leginkább szívből jövő ajándékok amellett, hogy 
hangulatossá varázsolhatnak egy estét. Otthon is 
ízletes forralt bort készíthetünk, és néhány kedves 
baráttal fogyasztva az erkélyen, hóesésben kedves 
történeteket felelevenítve egy nagyon szép estében 
lehet részünk. Egy narancsos fahéjas tea is szívet 
melengető mennyei ízeivel.

 Elengedhetetlen kelléke a karácsonyi 
készülődésnek az adventi koszorú, ami a várakozás 
jelképe: vasárnaponként, miközben meggyújtjuk 
a gyertyákat, lehetőségünk van elmerengeni. 
Néhány aprósággal varázslatos ünnepi hangulatot 
teremthetünk otthonunkban így várva az év legszebb 
ünnepét, a Karácsonyt.

Karácsonyi narancsdísz

A karácsonyi narancs nem csupán mutatós és illatos 
dísz, de hagyomány szerint elűzi a betegségeket az 
ünnepek alatt. Az angolok a 16. század óta alkalmazzák 
asztali díszként. Elkészítése nagyon egyszerű.

Kellékek:

•	 narancsok

•	 szegfűszeg

•	 filctoll

•	 linóvágó (kacorkés)

Elkészítés:
Verzió 1: A narancsokra filctollal mintákat rajzolunk. 
A minták mentén szegfűszegeket szúrunk a húsba 
a héjon keresztül – ez lehet egy vagy dupla soros, a 
mintától függően.

Verzió 2: A narancsokra mintákat rajzolunk. A vonal 
mentén kacorkéssel a héjat kifaragjuk (csupán az alsó 
fehér héjig).

Verzió 3: a narancs felületét 8 részre osztjuk. Mintha 
gerezdekre vágnánk, egy éles késsel 4 csíkot vágunk a 
narancsokba – egészen a húsig. A rések között tollal 
csíkokat húzunk, és ezeket szegfűszeggel átnyomjuk.

Kellemes és hangulatos ünnepeket kívánunk 
mindenkinek!

Rovatszerkesztők: Hellda, Kitty, Jenny
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Csillagok, Csillagok!
KOS (március 21. – április 19.)

Már pontosan elterveztétek az egész decembert: mikor 
mivel fogtok foglalkozni, kikkel fogtok találkozni, és kinek 
mit hoz a családban a Jézuska. A családotok leginkább az 
együtt töltött perceknek örül, így az ajándékvásárlásnál 
ne az ajándék értéke legyen a meghatározó! Az 
egészségetekre figyeljetek oda, és figyeljetek arra, hogy 
másoknak is szükségük van pihenésre, regenerálódásra!

BIKA (április 20. – május 19.)
A legtöbbetek szereti Karácsony havát és azt a hangulatot, 
ami megelőzi, elvarázsolja az ünnepet. Anyagi 
lehetőségeitek sajnos most rosszabbak, mint korábban. 
Gondoljátok át, hogy mi az, ami kevesebb pénzből is 
megvalósítható vagy pusztán csak szervezés vagy egy 
jó ötlet kérdése! A kivitelezésen, megvalósításon ne 
aggódjatok! Az egészségetekre figyeljetek a szokottnál 
jobban oda, ha bármi problémátok van, keressék fel az 
orvosotokat, mert jobb félni, mint megijedni.

IKREK (május 20. – június 20.)
Az idei év decemberében nem igazán tudtok ráhangolódni 
a közelgő ünnepekre. Gondoljatok arra, hogy ez az 
ünnep a szeretetről, szeretteitekről szól! Vegyetek erőt 
magatokon egy-egy konfliktusnál, számoljatok el tízig, 
és ne reagáljátok le a problémákat hirtelen indulatból. 
Ellenkező esetben vita csak vitát szül. Nektek és a 
családotoknak is sokkal szebben fognak telni az ünnepek, 
ha elejét veszitek ennek.

RÁK (június 21. – július 21.)
Az év utolsó hónapja lesz a legszerencsésebb. A 
családtagjaitok, a barátaitok mind nagyon szeretnek 
titeket, csak éppen hajlamosak vagytok ezt nem észrevenni 
vagy az odafigyelés jeleit félreértelmezni. Közeledik a 
Karácsony. Ha még nem tettétek meg, szánjatok időt 
annak az átgondolására, hogy a szeretteitek minek 
örülnének! Túlzott pénzügyi kiadásokat e hónapban 
ne tervezzetek! Az egészségetekkel kisebb gondok 
adódhatnak. A gyógynövények, házi praktikák mellett 
forduljatok orvoshoz, ha a tünetek nem enyhülnek!

OROSZLÁN (július 22. – augusztus 21.)
Teljes sikerrel hozhatsz most össze kisebb-nagyobb 
baráti találkozókat otthonodban vagy akár kedvenc 
éttermedben. Ne akarj túl hamar sikert, és főleg ne 
bántódj meg, ha az események kicsúsznak a kezeid közül! 
Nem kell világmegváltó célokat sem elérned. Figyeljed az 
embereket, de ne várj feltétlen alázatot! Ha képes leszel 
meglátni az igazságot, megérted az embereket is.

SZŰZ (augusztus 22. – szeptember 22.)
Tettre kész és lendületes leszel ebben a hónapban, mégis, 
azt javasoljuk, vegyél vissza kicsit a tempóból. Vitalitásod 
most abban élheted ki pozitívan, ha meghallgatod, mit 
is szeretnének mások: barátaid, családtagjaid, rokonaid. 
Egy forró tea mellett lehet igazán ráérezni, mire is 
vágynak a többiek, mélyen, legbelül. Kellemes és boldog 
percek várnak rád.

MÉRLEG (szeptember 23. – október 22.)
Bár pénzügyi helyzeted továbbra is nyomasztónak tartod, 
lesznek igazán sikeres és anyagilag is gyümölcsöző 
lehetőségek ebben a hónapban. Képes leszel otthonodban, 

környezetedben békét, nyugalmat teremteni, s erre már 
neked is nagy szükséged van! Bámulatos ráérzéssel oldod 
meg az ajándékozást, kevés pénzből most nagy örömet 
szerezhetsz. Ne akarj most fő kezdeményező lenni, ne 
akarj nagy változásokat sem, és legfőképpen kerüljed a 
családi vitákat!

SKORPIÓ (október 23. – november 21.) 
Közvetlen környezeted válthat most ki benned visszás 
érzéseket: néha veszekednél, néha meg kebledre ölelnél 
mindenkit. Igyekezzél ezeket a viharos érzelmeket úgy 
megélni, hogy ne bántsd meg szeretteid! Legyél inkább 
elnéző, nagyvonalú, kellemes beszélgetőtárs, és add 
meg mindenkinek a szabad szólás jogát. Karácsonykor 
elevenítsetek fel közösen régi családi hagyományokat, 
mert nagyszerű érzés lesz jobban megismerni a 
gyökereket, hagyományokat!

NYILAS (november 22. – december 19.) 
Nektek a december nemcsak a Karácsonyt, hanem 
az elmúlt év problémáinak levetkőzését és egy új, 
feladatokkal teli év kezdetét is jelenti. A következő hónap 
és a következő életév során kiemelt szerepet kap majd 
életetekben vágyaitoknak teljesítése, teljesülése. Vigyázat 
a szavakkal, mondatokkal, most a nem jó időben, nem 
jó helyen vagy nem megbízható embernek elejtett 
szavak, mondatok komoly következménnyel járhatnak! 
A Karácsony most igazán érzelmes állapotba hoz titeket, 
könnyen átérzitek mások fájdalmait, gondjait, de örömeit 
is!

BAK (december 20. – január 19.)
Számodra nem lesz teljesen nyugalmas a Karácsony 
hónapja, bizony sokszor kerülsz majd pattanásig feszülő 
helyzetbe. Anyagi helyzetedben gyökeres változások 
következhetnek be. Párkapcsolatodra, családodra most 
fordíts komolyabb figyelmet! A Karácsony hangulata, 
a készülődés, az ünnepek most jó alkalmat adnak arra, 
hogy mutass valamit érzelmeidből is. Ellenkező esetben 
számolj vele, hogy lehet, hogy lezárul egy szép korszak, és 
örökre búcsút kell mondani a szerelemnek!

VÍZÖNTŐ (január 20. – február 17.)
Az év utolsó hónapjában sikereket, elismeréseket 
zsebelhettek be, és ennek köszönhetően így utólag nem is 
látjátok olyan eredménytelennek az elmúlt évet. Élvezitek 
a Karácsony hangulatát, azokat a lehetőségeket, amiket 
az ünnep és az újév teremt arra, hogy barátaitokkal, 
ismerőseitekkel elbeszélgessetek A szokásos 
lendületetekből illik most visszavennetek, ellenkező 
esetben a sors, az események kényszerítenek majd arra, 
hogy kicsit befelé is tekintstek.

HALAK (február 18. – március 20.)
Bonyodalmas hónap elé néztek, semmi sem megy majd 
olyan egyszerűen, ahogy azt előre elterveztétek. Mindig 
lesz valami váratlan dolog, ami megakasztja a dolgok 
menetét. Vigyázzatok most a kimondott szavakkal és a ki 
nem mondott érzelmekkel. Ezekből adódóan most téves 
elképzelések, hamis remények vagy félreértések miatt 
lesztek kénytelenek tisztázni magatokat! Próbáljátok 
élvezni a Karácsonyt, és engedjétek el magatokat!

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!) Rovatszerkesztők: Annabella, Blanka
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K í vá n s ág ko s á r
•	 Boldog	születésnapot	kíván	a	XI.	D	Haász	Tündének	és	Farcas	Alex	Dánielnek!!!!!!
•	 Nagyon	boldog	szülinapot	kívánok	Mester	Bettinának	a	XII.	D-ből.	Sok	boldogságot,egészséget	kívánok	neki	

a	felnőtt	életben!	Sok-sok	puszi,	Bettina
•	 Kellemes	karácsonyi	ünnepeket	és	boldog	új	évet	kívánok	a	XII.	D-nek	és	az	oszinak.	Betty
•	 Boldog	karácsonyi	ünnepeket	Helldának!	Evelyn
•	 Boldog	névnapot	kívánok	az	én	drága	testvérkémnek		Ceci
•	 Boldog	karácsonyt	kíván	a	XI.	D	a	suli	összes	diákjának	és	tanárának!!!
•	 Áldott	és	békés	karácsonyi	ünnepet	kívánok	minden	diáknak	és	tanárnak,	különösen	a	XII.	D-nek,	Züminek	

és	Jennyellának!!!	:X	Hell

Rovatszerkesztők: Hell, Meli

A Bajnokok Ligája utolsó játéknapjához jutottunk, drámai pillanatok és fordulatok után megtudhattuk, hogy 
kiket fogunk továbbra is követni a BL-ben. Az idei csoportkörben is kaptunk mindenből bőven, voltak szoros 
meccsek, de voltak gólzáporos meccsek is, mint például a Valencia 7-0-os győzelme a Genk ellen.
Először is nézzük át a csoportokat!

A csoport: A milliárdos Manchester City lebőgött, és csak 
harmadik lett, a Bayern München megmutatta nevét, és 
első helyről jutott tovább, másodikként meglepetésként a 
Nápoly jutott tovább.
B csoport: Az idén nagyon gyengén szereplő Inter első 
helyről jutott tovább, a CSZKA Moszkva a második 
helyről, és Európa Ligába a török címvédő Trabzonsport 
jutott.
C csoport: Talán ez a legérdekesebb csoport egy óriási 
meglepetéssel. A kontrasztok csoportjának is nevezhetjük. 
Óriási csalódást és meglepetést okozott az a tény, hogy a 
Manchester United 3. helyen végzett, és csak az Európa 
Ligában folytathatja, ahol csatlakozik a város másik 
csapatához, a Cityhez. Nagyon nagy meglepetést okozott 
a Basel, amely az utolsó játéknapon megverte a Utd-t, 
és hazaküldte az angolokat. Első helyről a Benfica jutott 
tovább, utolsó helyen Románia képviselője az Otelul 
végzett 0 ponttal leszerepelve.
D csoport: Egy csapat diktált ebben a csoportban, 
Mourinho Real Madridja. A királyi gárda maximális 
pontszámmal, 18 ponttal végzett. A második helyért 

az Ajax és a Lyon harcolt. A két csapat ugyanazzal a 
pontszámmal végzett, de a direkt meccs szabálya alapján 
a franciák jutottak tovább. Az Ajax az Európa Ligában 
folytatja.
E csoport: Az utolsó játéknapon tudtuk meg a 
továbbjutókat. Kicsi izgalommal, de végül a Chelsea 
tovább jutott az első helyről, második helyről pedig a 
Bayer Leverkusen jutott tovább. Európa Ligába a Valencia 
jutott.
F csoport: Az egyik legszorosabb csoportnak bizonyult, 
de végül a legesélyesebbnek vélt Arsenal jutott tovább az 
első helyről, őket követik a francia Olimpique Marseille 
játékosai. Európa Liga jegyeket az Olympiakos nyert.
G csoport: A legszorosabb csoport és a legtöbb 
meglepetést okozó csoport. Meglepetésként az első 
helyről az esélytelennek tekintett APOEL Nicosia jutott 
tovább. Másodikként a Zenit Szent Pétervár jutott tovább, 
Európa Ligába pedig az Európa Liga címvédő Porto jutott. 
4. helyen csalódást okozva a Shahtar Donetsk végzett.
H csoport: Ebben a csoportban két kolosszus harcolt, 
a Barcelona és az AC Milán. Ezt a csatát fölényesen a 
Barcelona nyerte. Tehát első helyről Barca, másodikról 
Milán, Európa Ligába pedig a Viktoria Plzen jutott.
A nyolcaddöntők párosításait nem tudom nektek leírni, 
mert cikkemet a sorsolás ellőtt le kellett adnom, de ha 
pár lehetséges párosítást nézek, biztos lehetek benne, 
hogy amire ezt olvassátok, már néhány nagyon érdekes 
meccset fogunk várni.
Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, töltsétek 
vakációtokat focival, mert az angoloknál karácsony 
estéjén is lesznek meccsek :D

Rovatszerkesztő: Boti

SP ORT I R A M
F O C I
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Híres sportolók - Kimi Räikkönen

Forma 1 - Tudtátok-e?
(2. rész)

Mielőtt folytatnám előző számban megjelent cikkemet, elmondok 
pár aktuális hírt. Kimi Räikkönen hivatalosan is leigazolt a 
Lotus Renault-hoz két évre. Sokat várnak tőle a Lotusnál, főleg 
eredményeket, de mivel tapasztalt versenyző, sokat segíthet az 
autó fejlesztésében.
A Sebastian Vettel és Michael Schumacher páros zsinórban 
ötödszörre nyerte meg a Nemzetek Versenyét a Race of 
Championson. 
1. Mark Webber: Mark először motorversenyzőnek készült, 
édesapjához hasonlóan. 14 évesen kezdett el gokartozni. 
Példaképe Alain Prost. Szeret kerékpározni és teniszezni, a 
pilótáknak rendezett teniszversenyen is többször nyert. Szereti a 
tésztából készült ételeket és a csokit. 2008 novemberében eltörte 
a lábát, jótékonysági versenyen biciklizett, miközben egy autó 
nekihajtott.
2. Jaime Alguersuari: Ő minden idők legfiatalabb 
versenyzőjeként debütált a F1-ben a 2009-es Magyar Nagydíjon 
a Toro Rosso csapatnál Sébastien Bourdais helyét vette át, ekkor 
19 éves és 125 napos volt. A versenyzésen kívül a zenének él. DJ 
Squire néven Spanyolországban ismert lemezlovasnak számít, és 
többek között barcelonai, valamint ibizai klubokban is gyakran 
fellép, és a 2010-es Magyar Nagydíj afterpartyján is ő pakolta a 
bakeliteket. A tomboló pókerláz egyik legjelesebb képviselője, 
sőt egy ideje már a játék globális népszerűsítésében is aktívan 
részt vesz, Giancarlo Fisichella mellett ő a PartyPoker.com egyik 
nagykövete.
3. Adrian Sutil: A versenyzésen kívül Sutil a zene világában is 
igen otthonosan mozog. Édesanyja zongorista, édesapja pedig 
több évig brácsázott, így nem csoda, hogy 14 éves koráig a 
pilóta is komoly szinten zongorázott. Amikor azonban bátyja 
levitte az egyik helyi gokartpályára, a versenyzés azonnal 
magával ragadta. Sutil és Hamilton igazi barátok, sokszor 

szerveznek közös programokat, edzéseket. Hamilton viccesen 
azt is megjegyezte, ismerve barátja vezetési képességeit, nem 
szeretné, ha Sutil a McLarenhez igazolna. Sutil egyik álma vált 
valóra, amikor szerepelhetett kedvenc sorozatában, a Cobra 11-
ben. A német pilóta kaszkadőri képességeit csillogtatta meg az 
akciófilm-sorozatban, amikor 12 méter magasról ugrott le egy 
rendőrautóra.
4. Pastor Maldonado: Úgy nyerte meg a 2010-es GP2-es 
bajnokságot, hogy a szezon utolsó öt versenyén egyetlen pontot 
sem szerzett. Maldonado aktívan politizál, s nyíltan vállalja 
baloldali nézeteit, valamint barátságát Venezuela híres-hírhedt 
elnökével, Hugo Chávezzel.
5. Vitalij Petrov: 185 centijével Petrov a mezőny legmagasabb 
versenyzője, és amikor először betuszkolta magát a nagyon 
szűk F1-es pilótafülkébe, azt hitte, nem lesz képes rendesen 
végigvezetni a szezont. Az orosz bevallotta, mérete a 
ruhavásárlásnál is gyakran gondot okoz számára, és sokszor csak 
hetekkel később eszmél rá, hogy megint túl kicsi nadrágot vett.

Rovatszerkesztő: Be@

A következő írásaimban 
híres sportolókat fogok 
részletesen bemutatni 
nektek, legyen ő 
autóversenyző, teniszező 
vagy focista. Legelőször 
a finnek 2007-es Forma 
1 -es világbajnokát, Kimi 
Räikkönent ismerhetitek 
meg.
Kimi Matias Räikkönen, 
becenevén Iceman 1979. 
október 17-én született 
a finnországi Espooban. 
Édesapja, Matti útépítőként 
kereste a kenyérre valót 

(2010. december 23-án elhunyt), édesanyja, Paula pedig 
könyvelőként dolgozott. Bátyja, Rami 1 évvel és 10 hónappal 
idősebb Kiminél. Kimi már kiskorában rajongott az autókért, 
8 évesen a következőt mondta anyjának: „Anya én egyszer 
világbajnok leszek, csak még nem tudom melyik sportágban."
Ezután megállíthatatlan volt a finn: 9 évesen már gokartozott, első 
győzelmét 1988-ban nyerte a finn go-kart A.B.C. osztályában. A 
Forma 1-ben 21 évesen debütált a Sauber csapatnál. 2002-ben 
átigazolt a legendás McLaren-Mercédeshez, ahol nagyon közel 
állt a bajnoksághoz, de a McLaren megbízhatatlansága miatt 

be kellett érnie a második hellyel. 2007-ben már a Ferrarinál 
folytatta pályafutását, ahol már első ferraris évében világbajnok 
lett. 2010-ben a WRC Rallyra váltott. Első évében csak a 10. lett 
a bajnokságban, majd 2011-ben saját csapatával, az ICEONE 
Racinggel folytatta rallys pályafutását. 2011-ben debütált a 
NASCARban is, s itt újra úgy versenyezhetett, mint a Forma 
1-ben: előzhetett, ami bevallása szerint nagyon hiányzott neki. 
Talán emiatt 2 éves szerződést írt alá a Forma 1-es Lotus Renault 
GP csapattal. Szóval 2012. március 18-án ismét láthatjuk a 
száguldó finnt a Forma 1-ben versenyezni.
Most pedig pár érdekesebb információ a finnről: 2002. 
október 5-én megismerkedett Jenni Dahlmannal, finn 
szépségkirálynővel, akit 2004. július 31-én feleségül is vett. 
Házasságuk nem indult valami fényesen, Kimi bulizásai miatt 
zátonyra futott házasságuk, ennek ellenére kibékültek, és 
„állítólag" most boldog házasságban élnek Svájc Baar nevezetű 
városában. Gyermekük egyelőre nincs. A becenevéről ismert 
Iceman nagyon jó kapcsolatot ápol Sebastian Vettellel, akivel 
szabad vasárnapokon együtt edzenek és tollasoznak. Egyébként 
Sebastian nagyon közel lakik Kimihez, mindössze 10-20 
percre. Ezen kívül az első autója egy orosz Lada volt, első F1-es 
versenye előtt egy kamionban aludt, szereti a rénszarvashúst és a 
tésztaféléket, kitűnően beszél angolul, és egy kicsit tud németül. 
Két keresztfia van, allergiás a lovakra és a macskákra.

Rovatszerkesztő: Dyna
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Intrijó
Ugyanúgy, mint más években, idén is ellátogatott 
hozzánk az bentlakásba a Mikulás mégpedig három 
krampusza kíséretében. A krampuszok közül 
ketten segítettek az ajándékosztásban, a harmadik 
pedig fényképezte a kómás arcokat. A Mikulás 
és a krampuszok reggel 5 és 6 óra között jártak a 
bentlakásban, és igen zajosan érkeztek meg minden 
szobába.

Köszönjük szépen az ajándékot, amely csupa jó 
dolgokat tartalmazott, de természetesen a virgács sem 

maradt el, a krampuszok pedig egy rúzsos puszival 
ajándékoztak meg mindenkit.

Nekem, személy szerint nagyon tetszett az intris 
Mikulás.

Mindenkinek kívánunk Boldog Mikulás-napot!

És egy kis ízelítő a Mikulásról és krampuszairól, akik 
közül csak kettő látható a fotókon, mert a harmadik 
fényképezett

Rovatszerkesztő: LiDó

Beköszöntött a várva várt december, s közeledik a legfontosabb ünnep, a Karácsony. Ezért megkérdeztük 
Pintér Mária tanító néni IV. osztályos diákjait, hogy mi a véleményük erről a szép ünnepről.
1. Várjátok már a Karácsonyt?
Igen!…igen!…igen! (mindenki)
2. Mit ünneplünk Karácsonykor?
Jézus születését.(Schöfer Evelin-Diana)
3. Miért pont decemberben van Karácsony?
Mindenkinek megvan a születésnapja.(Mártonfi Gedeon)
Mert akkor született Jézus. (Spir Rebeka-Petra)
4. Hogyan ünnepeljük a Karácsonyt?
Azzal, hogy veszünk karácsonyfát, feldíszítjük, és a szüleink tesznek alá ajándékot. (Tompos Róbert)
Összegyűl a család, együtt vacsorázunk, és feldíszítjük a fát. (Takács Andrea)
5. Mit szeretnétek, mi legyen a fa alatt?
Bicikli, távirányítós helikopter, görkorcsolya. (Stelea David)
Vállra akasztós táska, elektromos fogkefe. (Nagy Dorottya)
6. A Jézuska vagy az angyalka hozza az ajándékokat?
Egyik se.(Kocsis Norbert)
Mindketten. (Varga Vivienn)
7. Miért télen hull a hó?
Jön a télapó, és fehér a szakálla. (Hürkecz Dávid)
Mert Isten így akarja. (Takács Andrea)

Rovatszerkesztők: Ying, Danny

GYEREKSZÁJ
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KoKtél
Hohohóóó! Itt a 
Karácsony, hideg van, 
és ilyenkor a legjobb 
a forralt bor. Persze, a 
Karácsony nem csak 
a forralt borról szól, 
hanem legfőképpen 
a családról, ezért ne 

felejtsétek el megölelni szeretteiteket!
Tudjátok, hogy mások hogy ünneplik a 
Karácsonyt? Íme egy kis ízelítő:

Menjünk kicsit nyugatra! Írországban a 

gyerekek zsákot tesznek ki az ablakba, és 
rétest meg sört tálalnak a Mikulásnak, 
viszont Ausztráliában számunkra 
szokatlan módon 8 fehér kenguru által 
húzott szánon érkezik. Mexikóban pedig 
zenekaros felvonulással ünnepelnek. A 
babonásabb norvégok egy csészében 
zabkását hagynak az istállóban, hogy 
elűzzék a rossz szellemeket, a fenyőt 
pedig körbetáncolják, és karácsonyi 
dalokat énekelnek közben. A gyerekek a 
kandallóba dobják a Mikulásnak címzett 

leveleket, hogy a kéményen keresztül 
jusson el az Északi-sarkra. Viszont ők 
voltak azok, akik kitalálták a fagyöngy 
hagyományát, ezért ne feledjétek 
tiszteletben tartani ezt a hagyományt, és 
idén is csókoljátok meg alatta szívetek 
választottját! Ezekkel ellentétben a dél-
afrikaiak nyáron ünneplik a Karácsonyt, 
ekkor van a camping és kerti party 
szezonja.

Egyelőre ennyit a Karácsonyról. Jövőre is 
találkozunk ám!

Kellemes Karácsonyt és B.Ú.É.K.!!! (Bulizzatok sokat a vakációban ;) )
Rovatszerkesztők: Banán, Eper, Mangó, Cseresznye

Mottónk:	Az	élet	gyümölcsös	oldala!	;-)	(egy	kicsit	másképp...)

Aranyköpések
–	Ki	űzte	el	a	bolgárokat?
–	Bolgárölő	Boldizsár.
–	És	ki	is	volt	ő?
–	Egy	hóhér	vezér.
•	 Robinson	Crusoe	cukornádat	tenyésztett.
•	 Robinson	egy	láda	elázott	lóport	talált.
•	 Az	 invokáció	 azt	 jelenti,	 hogy	 segélyt	 kérnek	 a	

múzsától.
•	 Az	eposz	egyik	része	az	indukció,	másik	része	pedig	az	

exklamáció.
•	 Az	eposzban	megfigyelhető	a	seregszámla.
•	 A	perorációban	a	költő	tartósságot	jósol	művének.
•	 Az	eposz	záró	része	a	prédikáció.
•	 A	 Szigeti	 veszedelemben	 a	 török	 és	 a	 magyar	 sereg	

képezi	a	földszintet.
•	 A	 barokk	 egyik	 jellemzője	 Agatha	 Christi,	 vagyis	

Krisztus	katonája.
•	 Szilveszter,	Az	apostol	főszereplője,	az	emberek	javát	

szeretné	megszerezni.
•	 Jónás	prófétának	a	világvéget	kellett	hirdetnie.
•	 Noé	kiengedett	a	bárkából	 egy	galambot,	de	az	üres	

kézzel	tért	vissza.
•	 A	17.	században	a	filozófusok	mindenre	azt	mondták,	

hogy	rendben	van.
•	 Mikes	a	112.	levélben	haláláról	számol	be.
•	 A	költő	versében	feldíszíti	Annát.
•	 A	papírusz	 egy	olyan	pergamen,	amelyre	különböző	

írásokat	lehet	ráírni.
Rovatszerkesztő: Bernii :)

techniKa Nyomtatás napfénnyel
A zöld technológiai fejlesztések néha elképesztőek. Ez a 
napelemes nyomtató például nem használ sem festéket, sem 
hálózati áramot, hanem bebarnítja a papírt – valahogy úgy, 
ahogy a nap bebarnítja a bőrünket.
Hosung Yung, Junsang Kim és Yonggu Do fejlesztése egyszerre 
három csodás tulajdonsággal rendelkezik: napelemes, így 
megújuló energiával működik, nem használ festéket, így 
megszakítás nélkül használható, és még a tintával sem szennyezi 
a környezetet.
A nyomtató meglepően egyszerű elven működik: valami 
olyasmi zajlik le nyomtatás közben, mint amikor nagyítóval 
lyukat égetünk a papíron – csak persze az eljárás a nyomtató 
esetében jóval precízebb. A napenergiából tehát nemcsak 
elektromos áramot lehet fejleszteni, hanem nyomtatásra is fel 
lehet használni.
Jelenleg a Tanning Printer technológiája eléggé idegennek 
tűnik, de amilyen frappáns és környezetbarát, reméljük, hogy 
mihamarabb elterjed!

Rovatszerkesztő: NeOn
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Közhírré tétetik!
Verespataki kirándulás

2011. november 19-én Rogoz 
Marianna tanárnő kirándulást 
szervezett a verespataki aranybányába. 
Körülbelül 40 diák vett részt ezen 
a kiránduláson és 5 tanár. Azért 
szervezték ezt a kirándulást, mivel 
a kanadaiak megvették a bányát, és 
szándékukban van jövőtől elindítani 
az arany felszíni kitermelését, 
így nem tudhatjuk, később még 
meglátogathatjuk-e egyáltalán.
Verespatak Brad nevű városhoz van 
közel. Nevét a rajta átszelő pataktól 
kapta, amelynek színe vöröses, mert 
cinket és vasat tartalmaz.
November 19-én reggel fél 
hétkor indultunk el. Az út 5 órát 
tartott Verespatakig. Az úton 
megcsodálhattuk az őszi tájat. 

Verespatakon meglátogattuk az 
aranybányát, a múzeumokat és 
a régi városközpontot. A római 
galériákhoz való eljutáshoz az 
egykori aranybányában 157 lépcsőt 
mentünk lefele. Nagyon huzatos volt 
a hely, ezért a sapka viselete kötelező 
volt. Bányamérnök-vezetőnk nagyon 
sok történetet mesélt.
A múzeumok és a fényképkiállítások 
is nagyon érdekesek voltak, 
mert megláthattuk, hogy milyen 
volt régen az aranykitermelés 
technológiája. Miután meglátogattuk 
a múzeumokat, volt egy kis 
szabadidőnk, amikor elmehettünk 
egyet pizzázni, vagy lehetett sétálni a 
műemléképületek között, megnézni 
a három templomot, s az egykori 

magyar iskolát megcsodálni.
Verespatak több vallású és több 
nemzetiségű település volt: a római-
katolikus, a református és az unitárius 
templom tanúskodik erről.
A kirándulásról nagyon sok 
élménnyel tértem haza. Érdekes 
volt megismerni más városokat, 
településeket, azt a stílust, amelyben 
a házakat és templomokat építették, 
illetve a bányászok munkájáról, 
szokásairól hallani.
Szerintem érdemes volt elmenni, 
mivel gazdagíthattuk ismereteinket, 
és egy nagyon érdekes, remélem 
jövőbeli turisztikai helyet 
ismerhettünk meg.

Szabó Krisztina - Csenge XI. B

Mikulás
Idén nekünk, X. D osztályosoknak 
adódott az a lehetőség, hogy 
megszervezzük a Mikulás-napot. 
Mindannyian nagyon lelkesen 
végeztük feladatainkat. Még 
november vége fele elkezdtük 
szervezni, hogy időben elkészüljünk. 
Több támogatónk is volt, például 
Pécskáról, Aradról, és a szülői 
bizottság is segített.
Hétfőn elmentünk az óvodába, ahol 
a kicsik nagyon aranyosak voltak, 

és örültek a Mikulásnak. Voltak egy 
páran, akik nem mertek közel menni 
hozzá, mert féltek, de nagyon ügyesek 
voltak, mert egyik sem sírt. Aztán 
megkapták az I-VIII. osztályosok is 
csomagjaikat, az előadás után, amit 
nekik tartottak. Kedden, dec. 6-án 
a licisek is megkapták a Mikulás 
ajándékát, a tanárok és az iskolai 
személyzet tagjai is.
Mi nagyon örültünk ennek a 
lehetőségnek. Úgy gondoljuk, hogy 

minden tőlünk telhetőt megtettünk, 
és reméljük, hogy mindenki elégedett 
volt. Nagyon sok segítséget kaptunk 
Kovács Ildikó tanárnőtől, amit 
szeretnénk neki megköszönni, 
emellett osztályfőnökünknek, Erdei 
Emesének is szeretnénk köszönetet 
mondani, illetve Hadnagy Éva 
tanárnőnek.

Meli



Karácsonyváró
Már a gólyabál utáni nap a 
pedagógusnő egy újabb feladatot 
osztott ki számunkra. Az idő 
nagyon eltelt, és vele a szüreti 
idő is, ezért próbált egy olyan 
műsort összeállítani, melynek 
keretén belül a szüret végétől 
egészen Karácsonyig terjedő 
hagyományokat mutatunk be. 
A bentlakásban minden délután 
összegyűltek az ügyes kezűek, 
akik kézimunkákat készítettek, 
majd a pedagógusnő kiosztotta a 
szerepeket, és elkezdtünk próbálni. 
A próbák nagyon fárasztóak és 
hosszúak voltak, de a végeredmény 
megérte a sok munkát, amit 
belefektettünk.
Minden település más-más jeles 
napot mutatott be. A Márton-, 
Erzsébet-, András- és Katalin-
napot a kisperegiek mutatták 
be. A simonyifalviak az adventi 
naptárt mutatták be Márai 
Sándor gondolataival. De nem 
feledkeztünk meg a Mikulásról 

sem, akit egy pécskai fiú 
képviselt krampuszaival és egy 
rá leselkedővel, aki egy székesúti 
bentlakó volt.
December 13-a Luca napja, s a 
majláthfalviak ennek a napnak 
a jellegzetességét mutatták be, 
majd meghallgathattunk verseket 
és énekeket a feketegyarmati 
és ágyai bentlakóktól. A műsor 
végén újra a simonyifalviak vették 
át a szerepet, akik egy szegény 
család Karácsonyát mutatták be. 
A műsor végén jómagam, Mucsi 
Bettina, a bentlakás legkisebb 
lakója, Szőke Hunor és Tóth Imola 
elénekeltük a Kiskarácsony dalt, 
majd a bentlakás lakóival együtt 
elénekeltük a Fehér Karácsony 
című dalt.
A műsor egyik legfontosabb része 
mindannyiunk számára az volt, 
amikor Hadnagy Éva igazgatónő 
kiosztotta az ösztöndíjakat, ami 
nagy anyagi segítség szüleink 
számára és persze számunkra is.

Mindannyiunk örömére minden 
településről érkeztek meghívottak, 
akik figyelemmel követték 
műsorunkat, és büszkék voltak 
ránk.
A rendezvény szervezése során sok 
újat tanultam, és új tapasztalatokkal 
gazdagodtam, mivel bemondó 
voltam, és újból énekelhettem a 
bentlakó társaimmal, ami nagy 
kihívás volt számomra, mert 
egyedül könnyebb énekelni, mint 
60 különböző hanggal. Ezek a 
percek elfeledtetik velem azokat 
a napokat, amikor nem tölt el 
örömmel, hogy a kollégiumban 
lakok, de mindenki tudja, hogy 
mindennek van árny- és fényoldala 
is!

Mucsi Bettina

Csiky-Csuky, 2011. december 11. oldal

Fotó: Ilona János



Mákszemtől Mákvirágig
E havi lapszámunkban arról fagattuk az V. B osztályt, hogy megszokták-e a tanárokat, milyen lett az új osztályközösség, és hogy 
szerintük összetartó-e az osztályuk, illetve arról, hogy megszokták-e az oszit, vagy hiányzik-e még a tanító bácsi.

Spier Szilvia: „Az ötödik jobb, mint a negyedik osztály. Hiányzik a tanító bácsi, de a tanárok is jók. Sajnos még nem vagyunk 
annyira összetartóak, de remélem, idővel azok leszünk.”

Bitai Vivien: „Tetszik az 5. osztály. Nagyon hiányzik a tanító bácsi, de a tanárokat is szeretem. Viszonylag jó az osztályközösség, 
de lehetnénk összetartóbbak.”

Polanek Eszter: „Nekem nem nagyon tetszik az ötödik, mert nem szoktam még meg. Az oszit kedvelem, de a tanító bácsi is 
nagyon hiányzik.’

Rovatszerkesztők: Blanka, Kinga
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A HÓNAP ARCA
A Mikulás segédei
Decemberben a Mikulás segítői a 10. D osztályosok voltak, így közülük választottunk 
két segédet.

Farkas Emil
– Mit kaptál a Mikulástól?
– Virgácsot és egy telefont kaptam. Virgácsot azért, mert rossz voltam, a telefont 
meg azért, hogy kiengeszteljenek.
– Otthon hogy ünneplitek a Mikulás-napot?
– Elhanyagoljuk, mert a családomban már nincsen kisebb gyermek. Még amikor 
kisiskolás voltam, mi is rendeztünk hasonló „akciót”, mint most az osztály. Jól 
éreztem magamat.

Mészár Klaudia
– Sokat dolgoztatok az osztállyal, hogy a Mikulás hozzánk is eljöjjön?
– Igen, elég sokat kellett segíteni, de megérte örömet szerezni másoknak.
– Neked milyen szereped volt benne?
– Én az ajándékokat segítettem csomagolni, az osztályt is díszítettem, és persze 
segítettem kiosztani az ajándékokat.

Rovatszerkesztők: Annabella, Dóri


