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Elérkezett az év második hónapja is. Sokunkban most tudato-
sul csak igazán, hogy milyen gyorsan telik az idő, hiszen még 
meg sem szoktuk, hogy 2017-et írunk, de már a második hónap 
is a vége fele jár.

Ez a hónap sok örömöt hoz: új félév, új lehetőségek, ez az 
utolsó téli hónap, és napról napra egyre többet és egyre szeb-
ben süt a nap, melegszik az idő, és lassan közeledik a tavasz.

De hol van még a nyár? Higgyétek el, nincs olyan messze, 
hiszen már kezdetét vette a második félév, amely nagyon moz-
galmasnak ígérkezik. Kezdődnek a tantárgy- és minden egyéb 
versenyek, jönnek a színházi előadások, március 6–10. peri-
ódusban az Erasmus-projekt keretében francia, török, észt, 
görög  vendégek érkeznek hozzánk, 13-án megkezdődnek a 
próbavizsgák, március 20–24. között „Iskola másképp” hét lesz 
nálunk, április 19-én szalagavató, aztán jön a Húsvét, a vaká-
ció, májusban már készülünk a ballagásra... és látjátok, milyen 
hamar eljutunk a júniusi vakációhoz?!

De térjünk vissza februárhoz. Ez a hónap általában a farsangi 
mulatságok időszaka. Iskolánkban is évről évre megszervezik 
a farsangot, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A kisebbeknek 
sokat számít ez az ünnep, nagyon jó mókának tartják, mert – 
ha csak egy napra is – azok lehetnek, akik akarnak: hercegnő, 
lovag, szuperhős, sztár stb. Minden évben más-más ötletes jel-
mezzel állnak elő, és szép kisiskolás emlékekkel gazdagodnak. 
A nagyoknál már nincs ilyen nagy varázsa a farsangnak. Saj-
nos, évről évre egyre kevesebben öltöznek be, csak pár osztály 
jelentkezik produkcióval. Egyesek azt mondják, ők már felnőt-
tek, mások azzal érvelnek, hogy a félév végi hajrá miatt sok a 
tanulás, ezért nincs idejük ilyesmivel foglalkozni.

A februári hónap másik kiemelkedő eseménye a piros szívecs-
kés, cupidós ünnep, a Valentin-nap. Iskolánkban általában ezt 
az ünnepet is megtartjuk. A diáktanácsnak mindig van valami 
ötlete, néha Cupidónak segítenek a szerelmi (vagy szeretet-) 
vallomások kézbesítésében, máskor – mint idén is – sütemé-
nyekkel varázsolják édesebbé a napot. Viszont nem mindenki 
rajong ezért az ünnepért, vannak, akik csupán a cégek marke-
tingfogását látják benne.

Remélem, a február mindenkinek egy sikerekben gazdag fél-
évet, sok vidám pillanatot, valamint jó hangulatot hoz a tavasz 
közeledtével.

Enikő

Február, hol a nyár?

Csikysektől csikyseknek, 

csakis nektek!
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Így művészkedtek ti!

Művészeti irányító:
Siska-Szabó Hajnalka

HALIHÓ!!!
Kreatív krapek vagy?
Szeretsz verseket írni, 
vagy szépen rajzolsz?
ITT a lehetőség, hogy 
publikáld műveidet!

Nem kell mást tenned, 
mint eljuttatni őket 

Dórihoz vagy Vicushoz 
(XI. A)! :D

Könyvajánló
Dan Wells: Nem vagyok sorozatgyilkos

„John Wayne Cleavernek hívnak. 15 éves vagyok, és a 
hullák a hobbim. A terapeutám szerint szociopata vagyok. 
De nem vagyok sorozatgyilkos.” Így kezdődik az általam 
pár éve olvasott könyv fülszövege, amely arról árulkodik, 
hogy valószínűleg nem mindennapi történetet olvasha-
tunk majd. De lássuk csak, miről is szól.

John közelről ismeri a halált. 
Anyja és annak nővére egy 
halottasház vezetői, így John 
nyolcéves kora óta segít a hul-
lák tisztításában és összevarrá-
sában. Ezenkívül megszállottan 
érdeklődik a sorozatgyilkosok 
iránt. Ismeri a leghírhedtebb, 
legveszélyesebb bűnözőket, 
tudja, hogyan gondolkodnak, és 

fél, hogy egy napon belőle is egy veszélyes szörnyeteg 
válik. Szabályokat állít fel, és igyekszik azokat betartani 
a maga és mások érdekében. Ám amikor a városukban 
egyre több rejtélyes gyilkosság történik, John kénytelen 
lerombolni a maga által felépített falat és elkezdeni nyo-
mozni a halálesetek ügyében. Ám arra egy percre se gon-
dol, hogy amire végül rábukkan, meg fogja változtatni az 
egész életét…

A könyv nagyon izgalmas és érdekes, minden krimi- és 
fantasyrajongónak ajánlom, mert azonnal beleszeret, és 
csak tovább és tovább akarja majd olvasni John törté- 
netét.

Dóri

Mindig is tudtam, hogy a mi kis titkunk nem lebeghet 
örökké egy, a világ számára rejtett burokban. Tudtam, 
hogy egyszer millió darabra foszlik, s mindenre fény de-
rül. Bevallom neked, egy szikrányit mindig is féltem attól, 
hogy mi lesz, ha… Gyengébb pillanataimban pedig maró 
volt az őrült félelem, néha már úgy éreztem, hogy nem 
bírom tovább ezt a kínzó bizonytalanságot, s utánad me-
gyek, bárhol is legyél, de végül, mint láthatod, ezt sosem 
volt merszem megtenni. Mióta viszont bekövetkezett az, 
amitől tartottam (s amire titkon talán vágytam is), sokkal 
nyugodtabb lélekkel tudok visszaemlékezni az utolsó kö-
zös percekre. A szívem már nem roskadozik a tettem sú-
lya alatt, s ez annak köszönhető, hogy most „megbűnhő-
döm” azért, amit felpezsdült szívvel elkövettem. Bűnömért 
bármit is tettek és tenni fognak velem, a bűntudat legki-
sebb szikráját sem képesek meggyújtani megkeménye-
dett szívemben. Hiába zártak a négy fal közé, az elmémet 
sosem tudják majd az ő szabályaik szerint befalazni. A 
testnek határt szabhatnak, de az elmének soha. Amit tet-
tem, megtettem, és a lehető legcsodálatosabb érzés volt, 
amikor általam megkaptad a csókot, a halál csókját.

Köteles Nikolett:
                A bűnös titok

Filmajánló
La La Land

A főszereplő Mia (Emma Stone), egy feltörekvő színész-
nő, kinek napjai abból állnak, hogy meghallgatásokra jár 
Los Angelesben. Azonban a szerencse mindig elkerülte.

Egy napon mulatságból hazafelé menet, hirtelen zongo-
raszóra lesz figyelmes, s ekkor pillantja meg a jazzimádó 
Sebastiant (Ryan Gosling), akit éppen akkor rúgnak ki. 
Egy medencés buliban viszont újból összehozza őket a 
sors, és felismerik egymást. Ezek után egyre többet talál-
koznak, mígnem rájuk talál a szerelem. Mia és Sebastian 
illenek egymáshoz, míg Mia a színészettel ismerteti meg 
Sebastiant, addig a férfi a jazz világába kalauzolja Miát. 
Élvezik egymás társaságát, de rádöbbennek, hogy szerel-
mük akadályozza őket álmaik megvalósításban. De vajon 

érdemes-e feladni a szerelmet 
az álmok beteljesüléséért?

A zenés-táncos musical 
megjelenése óta az egész vi-
lágot lenyűgözte, és számos  
Oscar-jelölést kapott. Külön-
leges stílusával pedig belopta 
magát a nézők szívébe.

Vicus

Birta Andrea, 12. A

Rudolf Anna, 12. A

Illusztrációk Szabó Magda 
Az ajtó című regényéhez
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Balogh Kinga:
              A tavirózsa története

Volt egyszer régen egy palota, benne lakott a király fe-
leségével és lányával. A királykisasszony az esküvőjére 
készült.

A nagy napra a királykisasszony valami különleges vi-
rágot szeretett volna a hajába tűzni. Olyat, amilyet eddig 
még senki sem látott, és mindenki csodálni tudná.

Az esküvő előtti éjjelen a királykisasszony kiült az ud-
varon lévő tó mellé, ahol sírni kezdett. Sírt, mert tudta, 
hogy másnap van az esküvő, és még nem találta meg a 
tökéletes virágot. A könnyei a tóba folytak, közben pedig 
azt kívánta, hogy bárcsak reggel megtalálná a megfelelő  
virágot.

Másnap reggel nagy cso-
dára ébredtek: a tó tele volt 
különleges virággal, amit el-
neveztek tavirózsának.

A lány nagyon boldog volt, 
három napig mulattak, és 
úgy érezte, hogy ő a leg-
boldogabb, mivelhogy neki 
lehetett először tavirózsa a 
hajában.

Érdekes… 
Tanulmányok szerint a ken-

guruk inkább balkezesek, ellen-
tétben az emberekkel, akik főleg 
jobbkezesek.

A brit királyi protokoll értelmé-
ben Vilmos herceg és a fia soha 
nem utazhat egy repülőgépen, 
hogy egy esetleges baleset miatt 

nehogy mind a ketten életüket veszítsék.
Létezik egy indonéziai tyúkfajta, az Ayam Cemani, ami 

teljesen fekete, beleértve a húsát, csontjait és a belső 
szerveit is.

Hollandiában az emberek évente átlagosan 900 km-t 
tesznek meg kerékpárral.

Az amerikai „Legyen ön is milliomos” című műsor egyik 
nyertese, John Carpenter az utolsó fordulóban arra hasz-
nálta fel a telefonos segítséget, hogy elmondja apjának, 
most fog nyerni 1 millió dollárt.

A harkályok képesek másodpercenkét akár 20-szor is 
beleverni csőrüket a fába.

A világon kb. 350 szelet pizzát esznek meg másodper-
cenként.

Rovatszerkesztő: Judit

      Boldog névnapot! ☺
Dóra, Dorottya, február 6.
Eredete: görög. Jelentése: Isten 
ajándéka. A Dorottya név viselője 
élvezi, ha munkáját hibátlanul és 
zavartalanul végezheti el. Igyek-
szik minden esetben befejezni 

azt, aminek nekilátott. Szereti, ha 
egyedül dolgozhat, a saját tempójában, lépésről 

lépésre jól átgondolva, amit tesz. A hirtelen, váratlanul 
bekövetkezett változást vagy változtatást rosszul kezeli, 
ilyenkor nem, vagy csak nagyon nehezen tud alkalmaz-
kodni az újonnan kialakult helyzethez, frusztrálttá és fe-
szültté válhat.

Zsuzsanna, február 19.
Eredete: ókori egyiptomi. Jelentése: liliom. A Zsuzsanna 

név viselője folyamatosan igényli a változást, szeret utaz-
ni, keresi az új lehetőségeket. Ez a folyamatosan aktív 
egyéniség nem viseli könnyen, ha egy kialakult rendszer-
be kell belehelyezkednie, vagy számára unalmas, egy-
hangú dolgot kell végeznie. Ezért a feladatok megoldásá-
ra újfajta, a korábbinál hatékonyabb megoldásokat keres 
és talál. Ügyesen irányít másokat, de türelmetlen, és ha 
valami nem megy valakinek, akkor legszívesebben maga 
végezné el az adott munkát.

Balázs, február 3.
Eredete: latin–magyar eredetű. 

Jelentése: nem ismert. A Balázs 
név idealista, érzékeny egyéniség 
kialakulását támogatja. Legjob-
ban nyugodt körülmények kö-
zött tud teljesíteni, ezért lehetőleg 
olyan területen érdemes elhelyezkednie, ahol 
mindenre kiterjedő figyelemre van szükség, és ahol írás-
ban végezheti a munkáját. Környezete legtöbbször nyu-
godtnak látja, pedig könnyen válik feszültté és ingerültté. 
Nehezen fejezi ki mélyebb érzelmeit, gondolatait szóban, 
szívesebben teszi ezt írásban.

Ákos, február 27.
Eredete: török–magyar. Jelentése: fehér sólyom. Az Ákos 

név viselője kutatja az élet, a természet misztériumát. 
Igyekszik minél több időt a szabadban tölteni. Mivel ne-
hezen fejezi ki magát, olykor durvának vagy éppenséggel 
túlságosan lelkesnek tűnhet. Bár nagyon sérülékeny, ezt 
kevesen tudják róla, hiszen igyekszik eltitkolni érzelmeit. 
Ez a vonása megnehezíti, hogy közel kerüljön másokhoz, 
amire azonban nagyon vágyik. Érdemes olyan területen 
elhelyezkednie, amely kint végezhető munkát biztosít, 
kertben, földeken, parkban, a pusztában vagy akár a he-
gyek hátán. 

Rovatszerkesztő: Iza
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Gamereknek, és nem csak...
Sziasztok! Ebben a hónapban ismét egy Star Wars játék-

ról írok, mivel nagyon szeretem a Csillagok háborúját, és 
biztos, hogy ezzel nem vagyok egyedül.

E hónapi választásom a Star Wars: Galaxy of Heroes. 
Eléggé ismert, hisz 10 millióan töltötték le a playstore-ról, 
és 4.5 csillaga van. Az Electronic Arts Capital Games fej-
lesztette, és 2015. november 24-én 
jelent meg androidon és iOS-en. A 
Galaxy of Heroes játszása során a 
játékosok újabb és újabb karakte-
reket gyűjthetnek össze a Csillagok 
háborúja univerzumából, csapato-
kat alkothatnak, és így a csapatok 
egymás ellen mérkőzhetnek. Több-
féleképpen lehet összegyűjteni a 
karaktereket: egyesek a kezdetektől 
adottak, másokat a játék során lehet megszerezni, illetve 
van, amelyiket meg lehet vásárolni ún. szilánkok segítsé-
gével, amiket a csaták után lehet szerezni annak függvé-
nyében, hogy mennyire volt sikeres a csata. Hogy mennyi 
szilánk kell ahhoz, hogy egy játékos megvegyen egy ka-
raktert, az határozza meg, hogy az adott karakter milyen 
szintű, amit csillagok jelölnek egytől ötig. Minden karaktert 

fel lehet tuningolni felszereléssel vagy különleges képes-
ségekkel. A legnagyobb szint, amit egy karakter elérhet 
ebben a játékban, az a 85-ös szint (eredetileg 70 volt). A 
maximum szint, hogy mennyi felszerelése lehet egy karak-
ternek, még határozatlan.

A csaták fordulókra vannak osztva, és a legnagyobb se-
bességgel rendelkező karakter lesz 
az első. Minden csapat 5 különbö-
ző hologram karakterből áll, és a 
csapatok addig harcolnak, amíg az 
egyik nem győz vagy visszavonul. 
A körökben a harcosok alkalmaz-
hatják különféle képességeiket, de 
a sebesség a legfontosabb. Minél 
nagyobb kárt kell tenniük az ellenfél 
harcosaiban.

A csaták lebonyolításához különböző módok adottak, 
például van egy-egy ellen, vagy jók a sötét oldal ellen, 
galaktikus háborúk, rajtaütés. Minden mód esetében az 
ellenfelet a számítógép irányítja. A rajtaütést 2016 áprilisá-
ban vezették be, ekkor jelent meg a legnagyobb ellenség, 
a Rancor, amellyel az egész csapatnak meg kell küzdenie.

Ajánlom figyelmetekbe a játékot, és jó szórakozást kívá-
nok hozzá. Remélem, élvezni fogjátok!

Rovatszerkesztő: KrisztaA világnak szüksége van hősökre

Az Overwatch a Blizzard online lövöldéje, amire egy egész 
franchise-t húznak fel. Több tucat mókás és emlékezetes ka-
rakter bőrébe bújhatunk bele, hogy különleges képességeiket 
és fegyvereiket kihasználva szerezzük meg a győzelmet ma-
gunknak és csapatunknak. Az Overwatch története szerint a 
világ, amit itt látunk, a jövőben kap helyet, ahol a ,,Skynet” által 
mesterséges intelligenciával felruházott robotsereg az embe-
riségre támad. Egy Overwatch nevű nemzetközi szervezetet 
állítanak fel ellenük, akik annak rendje és módja szerint győz-
nek is: a robotok néhány, minden lakott területtől messze levő 
városba vonulnak vissza. Az Over- 
watch ezt követően feloszlik, tagjai 
visszatérnek a civil élethez, hogy az-
tán… valami történjen, és meginduljon 
újra a hadakozás.

A játék négy játékmódot tartalmaz 
(Assault, Escort, Hybrid és Control), 
így kellően változatos játékélményt ad 
a Blizzard alkotása, ami körül viszont problémák is akadtak: 
gondok voltak a címmel, amit végül a stúdió megtarthatott, illet-
ve egy rajongó szerint túl szexire sikerült az egyik karakter győ-
zelmi pózolása, ezért a Blizzard kivágta azt a játékból. Az Over-
watch nyílt bétája volt a Blizzard történetének legsikeresebb 
próbája, közel 10 millió játékos próbálta ki a programot. A játék 
természetesen számos DLC-vel bír, ezek főleg új pályákat és 
karaktereket takarnak, és szerencsére mindenki megkaphatja 
őket, ráadásul ingyen. Egy akció-platformereket gyártó, újonc 
stúdiótól csodát, pláne forradalmat várni meglehetősen nagy 
bizalomra vall, még akkor is, ha a csapat gyakorlatilag az első 
próbálkozásával kultuszcímet teremt (The Lost Vikings), és rá 
két évre megismétli ugyanezt egy teljesen más univerzummal 
(Blackthorne). Azonban még ezek sikere sem biztosította ké-
szítőik anyagi stabilitását. Hogy lehet két sikercímmel hasalni a 
kasszánál? Rossz platform- és túltelített műfajválasztással: az 
ekkor már a végnapjait élő, platformjátékokkal körülvett SNES 

messze nem volt akkora aranybánya, mint amit az 1994-es, 
még csak kétfrakciós Warcraft: Orcs & Humans hozott a terep-
re, tulajdonképpen másodikként lépve be a még gyerekcipőben 
járó RTS-ek közé, tökéletesítve azt, amit a rivális Westwood 
megálmodott. Azt állították, ezt a sikert nem tudják megismé-
telni, de 1995-ben a Warcraft II-vel sikerült. Azt mondták, egy 
ekkor még szinte nem is létező műfajt nem lehet megteremteni 
– de az 1996-os Diablo erre is rácáfolt. Azt mondták, a War- 
craftnál jobbat úgysem tudnak alkotni… aztán jött a Starcraft, 
és azóta is ez a koreai nép szentírása. Azt mondták, hogy az 
Everquestnél jobb, ötletesebb és modernebb MMORPG nem 
lesz a piacon… aztán jött a World of Warcraft, és már több 
mint 10 éve folyamatosan golyózza ki a műfaj riválisait, túlél-

ve nemcsak több generációnyi hard-
verfejlődést, de a piac üzleti részének 
teljes átalakulását is. Hiába azonban 
a minden évtizedre jutó klasszikusok 
mennyisége és a makulátlan múlt, ma-
ximális bizalmat a Blizzardnak még így 
se szavaztak azok, akik azt mondták, 
hogy ha van műfaj, ahol a Blizzard 

még nem járt, és amúgy se lenne sikeres, akkor az a shooterek 
ringje. És nem fogjátok kitalálni: már megint sikerült nekik. Az 
Overwatch világában a katasztrófa amúgy sem ismeretlen fo-
galom: a helyszínül választott, nem is olyan távoli korba he-
lyezett Föld ugyanis egy globális hajtépés, az „Omnic-krízis” 
következményeit nyögi, amely során az Omnicnak hívott, mes-
terséges intelligenciával felvértezett robotok fellázadtak. Per-
sze az emberiséget sem kellett félteni: az ENSZ Overwatch 
néven létrehozott egy olyan sereget, amely pontot tett a krízis 
végére, és a konfliktust követően is mindent megtett a béke 
megőrzése érdekében. Ám az ünnepelt hősökből idővel sokak 
által utált teher lett, amire előbb egy, az Overwatch-bázist el-
pusztító bombatámadás, majd a szervezetet feloszlató határo-
zat tett pontot, ahogy a krízist követő rövid békeidőszakra is. A 
bolygót bűnbandák, gazemberekké vált vitézek és zsoldosok 
tartják rettegésben, így egy dolog biztos: a világnak hősökre 
van szüksége!!!                                 Rovatszerkesztő: Ákos
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Tanár úr/Tanárnő kérem!
Ebben a számban Vékony Zsoltot, iskolánk vallástanárát kerestem meg, hogy néhány kérdés 

megválaszolásával kicsit jobban megismerjük őt.

1. Ön ebben a tanévben lett nálunk tanár, ezért meg 
szeretném kérdezni, hogy „ízlik” a csikys élet?

Kihívásként és lehetőségként élem meg a csikys min-
dennapokat. Soha nem tanítottam még iskolában, azon-
ban ifjúsági csoportokkal már foglalkoztam. Középiskolás 
korom óta szívügyemnek tekintettem a fiatalokkal való 
foglalkozást. Az ifjúsági munka terén leginkább a kolozs-
vári egyetemi gyülekezetben tanultam sokat. Már az első 
perctől kezdve kíváncsisággal és nyitottsággal fogadtak a 
tanárkollégák, és természetesen a diákok is. Ezért nagyon 
hálás vagyok. Engem az órák feltölte-
nek, és úgy látom, van értelme mind-
annak, amit teszek.

2. Milyen a kapcsolata diákjaival?
Nagyon fontosnak tartom, hogy az 

órákon beszélgetések alakuljanak ki 
a különböző témák mentén. Ehhez 
azonban családias légkörű órákra van 
szükség. Néhány hónap távlatából el-
mondhatom, hogy ezt szinte minden 
osztályban sikerült megteremteni. Azt 
tapasztalom, hogy a diákok nyitottság-
gal és bizalommal fordulnak hozzám. 
A folyosón is többször kialakulnak spontán beszélgetések. 
Úgy érzem, hogy elfogadnak, és örülnek az órákon folyta-
tott tevékenységeknek.

3. Gyakran látjuk önt gitárral sétálni folyosókon. Mi 
késztette arra, hogy énekeljen diákjaival az órákon?

Már középiskolás korom óta egy olyan ifjúsági csoport 
tagja voltam, ahol a közös éneklés kiemelt szerepet ka-
pott. Mivel lelkipásztorként is szolgálok Szentleányfalván, 
azt tapasztalom, hogy a zene, az éneklés óriási eszköz 
egyrészt a közösségépítés, másrészt az önkifejezés terén. 
Az iskolában sincs ez másképpen. A különböző ifjúsági 
keresztyén énekek olyan üzeneteket hordoznak, amelyek 
egy egész életre megmaradnak a tudatunkban. Sokszor 
egy egyszerű, jó dallamú ének többet ér több ezer elmon-
dott szónál.

4. A hittan nem tipikusan kedvelt tantárgy. Hogyan 
szokta felkelteni a diákok érdeklődését?

Úgy látom, hogy a diákok egyáltalán nem érdektelenek 
Isten és hit iránt, sőt jómagam is sokat erősödöm hit szem-
pontjából az ő hozzászólásaik és megnyilvánulásaik által. 
Ami nehezebb, az a tálalás és a megfelelő módszerek 
megtalálása. Minden osztály más, ettől válik izgalmassá a 
tanítás, vagy nevezzem inkább értékátadásnak. Van, ahol 
fél órákat énekelünk, van, ahol elengedhetetlen a csopor-
tos játék, van, ahol több beszélgetést igényelnek. Ami a 

legtöbb diák figyelmét felkeltette, 
az nem más, mint a karácsonyi 
vakáció előtt megszervezett flash-
mob. Elmondhatom, hogy ez több 
héten keresztül nagyon motiválta 
őket. Mindenesetre a rugalmasság 
elengedhetetlen.

5. Említette a diákokkal készített 
flashmobot. Mi célból készült?

Egy flashmob célja mindig a  
figyelemfelhívás valami lényeges 
és értékes dologra. Rohanó éle-
tünk során gyakran elfeledkezünk 

mindarról, ami életünket igazán betöltheti. A téli vakáció 
előtti flashmob éppen a karácsony ünnepének a titkára, 
lényegi üzenetére próbálta felhívni a figyelmet, arra, hogy 
Jézus Krisztus születésének csodája ma is kihatással van 
mindannyiunk életére.

Ugyanakkor a flashmobot viszonylag egyszerű össze-
hozni, és nagy közösségi élményt ad azoknak, akik ebben 
részt vesznek. A közös cél mindig motivál és lelkesít. Ezt 
tapasztaltam azokon az órákon, amelyeken erre készül-
tünk. Remélem, a jövőben még sikerül ilyen és ehhez ha-
sonló közösségi megmozdulásokat szervezni.

Rovatszerkesztő: Vivi

Humorzsák
Egy nő sorban áll a postán, amikor észreveszi, hogy előtte 
egy középkorú, kopaszodó férfi rengeteg, szívekkel teli ké-
peslapra kis szívecske-bélyegzőt nyomkod, majd elővesz egy 
parfümös üveget, és az összes lapot egyenként befújja.
A nő nem bírja megállni szó nélkül:
– Mondja, maga mit csinál?
– Szétküldök 1000 darab Valentin-napi képeslapot azzal a 
szöveggel, hogy: „Találd ki, ki vagyok!”
– De miért?
– Válóperes ügyvéd vagyok.

Irodalomórán
– Gyerekek – kérdezi a tanár az irodalomórán –, hogy hívják 
azt az írásművet, amelyet csak kigondol valaki, és semmi va-
lóságalapja nincs?
Pistike jelentkezik:
– Adóbevallás!

– Hogy hívják a vén indián öregasszonyt?
– ???
– Bomlik.

Az iskolában farsang van. Jönnek a gyerekek álarcban. Elő-
ször Pistike lép be, rajta egy nagy medveálarc.
– Hát, te minek öltöztél? – kérdi a tanító néni.
– Én vagyok a medve.
– Jól van, ügyes vagy.
Érkezik a következő gyerek.
– Hát, te minek öltöztél?
– Én Piroska vagyok, a Piroska és a farkasból.
– Jól van, ügyes vagy.
Jön be Móricka, feje csillagokkal díszítve, és egy csavart húz 
maga után.
– Hát te ki vagy?
– Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó. Enikő
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Fejtsd meg a mellékelt szóke-
resőt, és egészísd ki a megadott 
mondatot! A megoldást (a kivágott 
és teljesen megoldott rejtvényt) 
neved és osztályod feltüntetésé-
vel juttasd el Faragó Richárdnak 
(XI. A) 2017. 03. 06-ig!
A sorsolás időpontja: 2017. 03. 
06., nagyszünet
Ne késlekedj, mert lehet, hogy te 
leszel a februári szám győztese! 
Megfejtésedet várjuk.
Januári rejtvényünk megfejtése: 
Holnap a boltban féláron lesz kap-
ható a csiperke.
A rejtvény nyertese Zsámbok 
Emese, 11. A osztályos tanuló. 
Gratulálunk neki!

Szókereső
Az alábbi szavakat 8 irányban keresheted. A megmaradt betűkből a vicc poénját 

kapod megfejtésül.
„Manapság mindenki annyit ér…”

alaki, átfestő, átneveli, átölelő, átragad, bálna, beoltó, beton, betud, debilis, derűs, 
díszeleg, döfés, dzsigoló, elad, elesik, eltűnik, épen, gibic, hatóra, hótoló, huss, huta, 
időtálló, ígéri. igéz, illés, ipoly, ipse, irizál, ivar, jóllakik, karoló, kirontó, kívánság,  
koppan, lakkozó, laosz, lenyel, manuális, méla, nívó, orix, presszió, ráad, reciprok, 
riki, skót, sulis, susog, szása, szemlél, szorong, tanácsol, tipp, vasi, végül, vulgáris;

Rovatszerkesztő: Ricsi

Aranyköpések
Pascal szerint az ember olyan, mint egy nádszál: vékony és könnyen el 

lehet fújni.
Az ember tragédiájában Ádám Keplerként tudományozza a csillagokat.

Az ember tragédiája mű végén Mária közli Ádámmal, hogy gyermeke lesz.
Az ember tragédiája szerint azért vagyunk a földön, hogy azt megsokasítsuk.

A Fanni a méhecskezümmögő kert bemutatásával kezdődik.
Fanni nem tud egybekelni a külvilággal.
Az özönvizet csak Noé bárkája élte túl.

Az alkotásra ciklikusság jellemző, mert a szereplők körkörös mozgást végeznek a helyszínek között.
Mi a kör? Aminek nincs sarka.

Mit tűzünk a ruhánkra március 15-én? Gokartot.
Mikor fedezték fel Amerikát? Amikor odaért Kolumbusz.
Milyen a férgek testének alakja? Görnyedt, férre van.

Ha a hideg levegő összeütközik a meleg levegővel, abból lehelet lesz.
Régi szokás, hogy az asszony fejét kontyba rakják.

Zsófia Regina
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UtazzUnk együtt!
Téli nyaralás

Hallottatok már a téli nyaralásról? Ugye érdekesen hangzik: mi jobb annál, mint télen elmenni a tengerpartra, ahol 25 
°C alá nem esik a hőmérséklet, miközben itthon -10 °C van. Ebben a cikkben be szeretnék mutatni pár olyan üdülő-

helyet, ahol a főszezon kifejezetten télen van.

Maldív-szigetek

A hófehér korallhomokos tengerpart, a türkizkék lagúnák, 
az óceánba nyúló pálmafák és a káprázatos vízi korall-
világ mind jellemzői a szigetcsoportosulásnak. A Maldív- 
szigetek egy azon keresett helyek közül, ahol a vízi bunga-
lók közvetlenül a lagúnák sekély vizére vannak építve, és 
ahonnan lépcsőzet vezet a vízbe. A teraszon napozhatunk, 
frissítő italokat ihatunk, és a privát étkezőkben ehetünk. 
Ha valaki a Maldív-szigeteken jár, ajánlom a vízi sportokat, 
a búvárkodást és a helyi piacok meglátogatását, ahol eg-
zotikus gyümölcsöket, fűszereket és kagylókat lehet kapni. 
Főbb látnivalóként megemlíteném a Péntek mecsetet és 
az Elnöki Palotát.

Egyesült Arab Emirátusok 
(többek közt Abu Dhabi és Dubai)
A tájait hegyek, sivatagok és a hosszú, homokos tenger-

partok teszik látványossá. Népszerűek a teveversenyek, a 
beduin (teve) piacok és az adómentes vásárlási lehetősé-
gek. Régen Dubai gyöngyhalászok lakhelye volt, mostanra 
viszont szállodáiról és mesterségesen létrehozott szigete-
iről ismert, ilyen például a Pálma- és a Világ-szigetek. A 
nagyon hosszú tengerparton luxusszállodák sorakoznak, 
és itt található a világ legmagasabb épülete, a 830 m-es 
Burj Khalifa. Abu Dhabiban pedig meglátogatható a Sheikh 
Zayed nagymecset és a Louvre Abu Dhabi. Izgalmas tevé-
kenység a sivatagi szafarizás és a Bateaux Dubai üveg-

hajón elfogyasztható vacsora. Akinek pedig a téli sportok 
hiányoznak, azok síelhetnek a Mall of The Emirates bevá-
sárlóközpontban. A nyár áprilistól novemberig, a tél pedig 
decembertől márciusig tart. Télen a hűvös éjszakák a jel-
lemzőek, napközbeni 25 °C átlaghőmérséklettel, nyáron a 
déli órákban a hőmérséklet eléri a 45-50 °C-t még árnyék-
ban is. Ez okból kifolyólag télen ajánlott ide ellátogatni.

Dél-Afrika – Fokváros
Dél-Afrika sokszínű ország, a kedvező időjárás, a vad- 

rezervátumok, a különleges állat- és növényvilág ezrével 
vonzza a turistákat a világ minden tájáról. Fokvárost a világ 
egyik legszebb fekvésű városának tartják. A Tábla-hegy-
ről fenséges panoráma tárul elénk a várost övező hegy-
ségekre és tengerpartokra. Cape Town híres tengerparti 
szórakoztató és bevásárló negyede a V&A Waterfront, 
ahol számos elegáns étterem, bár és üzlet található. Fok-
városban és környékén kihagyhatatlanok a következő ne-
vezetességek: az Asztal-hegy, a Jóreménység kastély, a 
környező hegycsúcsok, mint Lions Head és Signal Hill, 
Clifton Beach, Chapmans Peak panoráma út, Robben- 
Island börtönsziget, a pingvin kolónia, a cápa- és bál-
nales. Éghajlatáról azt kell tudni, hogy ellentétes az észa-
ki féltekéhez képest, tehát télen (áprilistól szeptemberig) 
0–20 °C között van a hőmérséklet, nyáron (októbertől  
márciusig) pedig 15–35 °C van. Ismét ajánlott tehát a mi 
téli időszakunkban oda látogatni.

Fantasztikus helyek, csodaszép országokban. Az árak itt igen magasak, de megéri ilyen helyekre ellátogatni. Aki ide 
eljut, az igazán szerencsés, tehát használja ki utazásának minden percét!

Rovatszerkesztő: ZsófiKívánságkosár
A 12. B boldog születésnapot és egyben jó egészséget, hosszú, boldog életet kíván osztályfőnökének, Rogoz  

Mariannának!
Boldog szülinapot kíván a 11. A Vicusnak, Zsófinak és Enikőnek!

Musune Edinának nagyon boldog névnapot! :* Ibolya
A 10. A boldog szülinapot kíván Krisztának, Anginak, Rutinak és Kittinek!

Nagyon boldog szülinapot kíván a 11. C Ibolyának és Tibinek!
Csomós Rolandnak boldog születésnapot kíván a 12. A!

Boldog születésnapot Dezső Nórának és Boldizsár Bettinának! A 12. C
A 9. A boldog szülinapot kíván Păcurar Biankának és Godó Márknak!

Andó Vikinek és Csiszár Rékának boldog születésnapot! A 10. C
Adélnak, (Ancsa) Andinak és Daninak boldog szülinapot kíván a 11. B!

Boldog szülinapot Viki baba. Puszi, Petra
Rovatszerkesztő: Ibolya
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Csak csajok!
Mivel a lányok ál-
talában nincsenek 
megelégedve az 
alakjukkal, ebben 
a cikkben arról 
lesz szó, hogyan 
fogyjunk, vagy 
épp ellenkezőleg, 
hogyan hízzunk. 
Bár a szépség 
nem a külsőből 

fakad, elégedettséggel tölt el minket, 
és önbizalmat ad, ha a tükörbe nézve 
tetszik, amit látunk. Ennek elérése ér-
dekében tegyünk is valamit. Nagyon 
fontos megjegyezni, hogy nincs egy 
egységes stratégia, ami mindenkinek 
beválik, ám a sikerhez elengedhetet-
len a kitartás és a türelem. Fontos, 
hogy ne essünk túlzásokba!

A fogyásról:
A fogyás nem a koplalást jelenti, ha-
nem egy étrend kialakítását, amely-
ben megtalálható a zsír, a fehérje és 
a szénhidrát. A zsír minél nagyobb 
részét az egyszeresen és többszörö-
sen telítetlen zsírok tegyék ki, melyek 
elsődleges forrásai a tengeri halak, 
növényi olajok, magvak és diófélék. 
A fehérjék részben teljes értékű állati, 
részben pedig növényi eredetű forrás-
ból származzanak, melyek lehetnek 
sovány húsok, zsírszegény tejtermé-
kek vagy hüvelyesek. Az egyszerű és 
gyorsan felszívódó szénhidrátok he-
lyett fogyasszunk lassan felszívódó, 

összetett szénhidrátot. Az ételek minél 
nagyobb része házi készítésű legyen. 
Fogyasszunk zöldségeket, gyümöl-
csöket, s a fogyókúra során érdemes 
előnyben részesíteni a rostokban gaz-
dag növényeket, ezek ugyanis fokoz-
zák a teltségérzetet. Napi 5-6 étkezés 
javasolt, amikor minden falatot jó ala-
posan megrágunk, ugyanis a lassú 
evés ugyancsak fokozza a teltségér-
zetet. Igyunk minden nap legalább 2 
liter folyadékot, ami ne szénsavas ital 
legyen, hanem tiszta víz.
A fogyás során elengedhetetlen a 
rendszeres mozgás, s ezzel nem 
mondtam újat. Keressünk egy olyan 
sportot, amit örömmel végeznénk, 
amire nem nyűgként, hanem kikap-
csolódásként tekintünk. Legjobb, ha 
reggel végzünk testmozgást, mivel 
utána még 18-20 órán keresztül ma-
gasabb az alapanyagcsere.

A hízásról:
Annak, hogy valaki sovány, rengeteg 
oka lehet, de a legtöbb esetben van 
megoldás.
A hízás sok mindenben hasonlít a fo-
gyáshoz, ugyanis itt is nagyon fontos 
a mozgás, amely pozitív hatással van 
a hormonokra, ami maga után vonja 
az izomgyarapodást, vagyis a test-
súlynövekedést. Ha sportolás után 
fehérjét viszünk be szervezetünkbe, 
akkor azt lassan felszívódó szénhid-
rát kíséretében tegyük, mivel csak 
így alakul ki az izom. Javasolt napi 
5-6 alkalommal étkezni, ne hagyjuk, 
hogy több mint 3 óra teljen el anélkül, 

hogy ettünk volna, fogyasszunk dúsí-
tott ételeket. 7000 kalória 1 kg-t jelent, 
szóval ahhoz, hogy havonta 1 kg-t híz- 
zunk, naponta 200-zal több kalóriát 
kell bevinnünk a szervezetünkbe. Ke-
rüljük az édes ételeket, amik étvágyta-
lansághoz vezetnek, együnk naponta 
legalább 25 dkg zöldséget és gyümöl-
csöt. Étrendünket olyan ételekből ál-
lítsuk össze, amelyek kis térfogatban 
nagy energia- és tápanyagtartalom-
mal rendelkeznek, könnyen emészt-
hetőek és kis telítőértékűek. Regge- 
lire és lefekvés előtt fél órával igyunk 
egy pohár kakaót vagy tejet, mert ez 
kedvez a hormontermelődésnek, min-
den nap igyunk egy pohár joghurtot, 
együnk sajtot, és fogyasszunk lega-
lább 50 grammot olajos magvakból. 
Az ételt mindig jó étvággyal együk, 
analizáljuk az ízeket.

Az interneten található BMI kalkulátor-
ral számoljátok ki, mennyi fehérjére, 
zsírra és szénhidrátra van szüksége 
naponta a szervezeteteknek a fogyás-
hoz/hízáshoz, tápanyag-táblázatok 
segítségével pedig állítsatok össze 
egy számotokra megfelelő étrendet. 
Sok sikert hozzá!

Rovatszerkesztő: Emese

A valóság művészete
Az alkotások a gyönyörködtetés és szórakoztatás 

funkcióján túl egy másik, hasonlóan fontos szerepet is 
betölthetnek, amely nem más, mint a véleményformá-
lás. Azonban ez a felelősség terhét vonja maga után, hi-
szen az ilyen művekre gyakran jellemző a megosztóan 
nyers, kegyetlenül őszinte stílus. Mégis ezen tulajdon-

ságai növelik igazán sikerét és eszmei értékét.
Ezúttal egy közkedvelt, tehetséges művész, Guy  

Billout döbbenetesen elgondolkodtató illusztrációiból 
készítettem nektek egy sokszínű és rendhagyó csokrot. 
Művei olyan egyértelmű, közérthető igazságokat fesze-
getnek, melyekkel mindannyian szembesültünk már, 
azonban lehet, hogy nem tulajdonítottunk nekik kellő 
jelentőséget. Sebaj, Guy Billout, mesterien bánva az 
irónia és cinizmus eszközeivel, garantáltan maradandó 
élményt nyújt számunkra szenzációsan frappáns alko-

tásaival.
Meghívlak benneteket ebbe az igazán egyedi, mégis 

bizonyára mindenki számára ismerős világba, ahol min-
denki saját szermszögéből értelmezheti a látottakat.

Rovatszerkesztő: Yvett

KreatYv
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Intrijó
Meglepetés szülinap

Február 1-jén átlagosnak indult az este, viszont kellemes 
meglepetéssel folytatódott.

Észrevettem a nagy 
sugdolózást, s rö-
viddel ezután fény is 
derült a nagy titok-
ra, mivel kopogtak a 
szobaajtón, s mikor 
kinyitottam, 11 lufi-
val találtam magam 
szembe, mögöttük 
pedig ott volt Edina, 
Adél, Orsi, Nati,  
Szilvi, Gergő, Gabi, 
valamint Robi, akinek 
fényképezőgép volt a 
kezében. Mindannyi-

an azt kiáltották: „Megle-
petés!!!”

Nagyon meglepődtem, 
főleg miután megpillan-
tottam az Edina kezé-
ben lévő gyönyörű tortát. 
Felköszöntöttek, majd 
felvágtam a tortát, amely 
nemcsak csodaszép 
volt, de nagyon finom is. 
Ezután beszélgettünk, 
zenét hallgattunk, majd 
készítettünk pár képet 
is. :)

Mindenkinek még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljött, 
és velem ünnepelt.

Edinának külön köszönöm ezt a csodálatos estét és a 
finom tortát. Nagyon jó érzés volt ennyi mosolygó arcot 
látni, valamint ilyen hatalmas szeretetet tapasztalni.

Rovatszerkesztő: Ibolya

Közhírré tétetik!
Kisfarsang a Csikyben

Február 1-jén került sor az elemi osztályosok kedvenc 
eseményére: elérkezett a farsang napja. Az idei farsang 
szervezője a negyedik osztály volt, témája pedig a riói 
olimpia. A nevezetes „sporteseményt” a tanítók nyitották 
meg, akik az olimpia színeiben pompázva (sárga, piros, 
kék, fekete és zöld) sorra bevezették osztályaikat a tor-
naterembe. Még az olimpiai láng „meggyújtására” is sor 
került.

Ezután a negyedik osztály ifjú sportolói mutatkoztak 
be: tornászok, kosarasok, úszók, bokszolók, focisták stb. 
Majd mindegyik osztály diákjai sorra bemutatták szebb-
nél szebb jelmezüket.

Az esemény tánccal és fánkevéssel zárult. Mindenki jól 
érezte magát, játékban, mulatságban, sőt még zenében 
sem volt hiány.

Rudolf Barnabás (4. osztály)

Farsang az 5–8. osztályosoknál
Az első félév befejezéseként utolsó nap, február 3-án 

került sor az 5–8. osztályosok farsangjára, melyet min-
denki nagy lelkesedéssel várt, hiszen az ötletes pro-
dukciókkal valóban kitettek 
magukért a diákok. Tóthpál 
Eszter (8. A) műsorvezető 
szavalatával kezdetét vette 
az előadás, melyet az osz-
tályok produkciói követtek. 
Az 5. osztályosok Japánba 
kalauzolták el a nézőket, a 6. 
osztály elmegyógyintézetté al-
akult kis időre, és betekintést 
nyerhettünk a közel sem hét-
köznapi életükbe, ezután a 7. osztály szórakoztatta, igen 
nagy sikerrel, a közönséget, hisz osztályfőnökükkel együtt 
mind babáknak öltöztek, és közösen táncoltak. A műsor a 
legnagyobbak produkcióival zárult: a 8. A osztály egy 25 
éves találkozót jelenített meg, mely során kiderült, semmi 

sem úgy alakult, ahogy azt előtte tervezték, a 8. B pedig 
egy egyszerű, de nagyon ötletes színjátékkal készült, egy 
moziban zajló humoros jelenettel, amellyel elérték, hogy 

a közönség végig hangosan és 
együttesen nevessen. A kihagy- 
hatatlan tombolát követően a 
produkciókat Hadnagy Éva, 
Lévai Ildikó és Hasas Paul 
tanárok értékelték, a legötle-
tesebb jelmezek különdíjban 
részesültek, majd végül kihir-
dették, a szereplők örömére, 
hogy mindenki nyertes, így az 
osztályok egy-egy tál muffint 

kaptak jutalmul. Gratulálunk minden résztvevőnek, és 
reméljük, hogy jövőre is egy legalább ilyen érdekes és 

fantáziadús előadást varázsolnak elénk.
Viki
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Licisták farsangja Disneylandben

Implom – második felvonás

E-MIL a Csiky könyvtárában

Február 2-án, délelőtt is-
kolánkat megrohamozták a 
mesehősök, a tornaterem 
pedig (a tizedik osztályos 
diákoknak köszönhetően) 
Disneylanddé alakult át. A 
műsort a Hasas Paul tanár 
úr által vezetett tizedikes fiúk 
„hadserege” nyitotta meg 
tánccal, majd a tizedikes 
lányok – mint játékbabák – 
szintén táncos fellépéssel 

kedveskedtek az egybegyűlteknek.
Sajnos idén is kevés, csupán három produkció került be-

mutatásra, melyeket a zsűri tagjai – Hadnagy Éva tanárnő, 
Hasas Katalin gyógypedagógus és Ilona János tanár úr 
– mosolyogva, de szigorúan értékeltek. Először a 9. B osz-
tály diákjai adtak elő egy jelenetet a Hupikék törpikékből. 

Őket a 9. C osztály 
tanulói követték, akik 
Pinokkió társainak 
beöltözve, Dzsepet-
tó mester fabábui-
nak táncát adták elő. 
Ezt követően a 11. A 
osztály diákjai egy kissé szokatlan produkciót vetítettek 
le, mert egy kis gubanc miatt az osztályban ragadtak, így 
videón mutatták be sulis életüket párhuzamosan Aranyhaj 
toronybeli életével. A műsort a 10. A osztály pár tanulója 
zárta, akik egy jelenet erejéig bemutatták, hogy a herceg-
nőknek is lehetnek rossz, bánatos napjaik.

A tombolahúzás után következett az eredményhirdetés: 
a harmadik helyezett lett a 9. B osztály hupikék csapata, 
a második helyen a 11. A osztály Aranyhaj produkciója 
végzett, és az első helyre a 9. C osztály tanulói táncolták 
magukat.

Enikő

Idén február 3-án rendezték meg az Implom József  
Helyesírási Verseny országos szakaszát Sepsiszent 
györgyön. Mint ahogy korábbi számunkban is leírtuk, Arad 
megyéből hárman utazhattunk  Székelyföldre: Spir Petra 
(9. A), Bíró Endre (10. C) és én (Siska-Szabó Lehel) a 12. 
A-ból. Czeglédi Csilla tanárnő kísért el bennünket. Bár a 9 
órás zötykölődés a vonaton kicsit elfárasztott minket, más-
nap újult erővel tudtunk nekivágni a versenynek.

Az első rész a tollbamondás volt, amit Budapesten vettek 
fel, és mi már lejátszóról hallhattuk. Sokan panaszkodtak 
a diktálás gyorsasága miatt, de a feladat azért teljesíthető 

volt. Kis szünet után megkaptuk a feladatlapokat, amikben 
azért volt egy-két nehezebb gyakorlat – végül is országos 
szakaszról beszélünk. :D 

A kétórás verseny után már nem maradt időnk városné-
zésre, mert indult a vonatunk, így az eredményhirdetésre 
se maradhattunk. Utólag megtudtuk, hogy egyikőnk sem 
jutott tovább – sajnos – a nemzetközi szakaszra, de úgy 
érzem, hogy ez a megmérettetés és ez a kirándulás mind-
annyiunknak egy kellemes élmény volt.

Lehel

Február 14-én a Csiky Gergely Főgimnázium könyvtára 
volt a következő állomása egy irodalmi körútnak. Iskolánk 
egykori diákja, Karácsonyi Zsolt és két írótársa, Serestély 
Zalán és Varga László Edgár – akik mindhárman az Erdélyi 
Magyar Írók Ligájának, az E-MIL-nek a tagjai – találkozott 
a 10. A és a 11. A osztály tanulóival. Mindhárman felolvas-
tak néhány igazán érdekes, figyelemre méltó szerzeményt 
saját kötetükből, sőt Varga László Edgár olyan alkotásokat 

is megosztott 
a jelenlevők-
kel, amelyek 
készülő új 
kötetének a 
darabjai. Ez-
után felhív-
ták a figyel-
münket arra, 
hogy nem-
csak a nagy 

k lassz ikusok , 
mint pl. Arany,  
Petőfi, Ady vagy  
Pilinszky alko-
tásai olvasásá-
nak érdemes 
időt szentelni, 
hanem időnként 
egy-egy kortárs 
költő szerzemé-
nyének sorai 
között is elme-
rülhetünk. Elmondták véleményüket az ihlet születéséről, 
majd a versírás folyamatáról is meséltek nekünk. Végeze-
tül pedig egy nagyon hasznos tanácsot adtak a fiatal toll-
forgatóknak, miszerint, ha rendelkeznek némi tehetséggel 
és egy leheletnyi szakmai tudással, akkor már csak három 
dolog szükséges ahhoz, hogy igazán nagy írók lehesse-
nek: munka, munka és munka!

Niki
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Valentin-nap

a hónap arcai
A februári hónapról mi jut mindenkinek eszébe legelőször? Természetesen a Valentin-nap. Éppen emiatt két szerelmes-
párt is kérdezgettem a témáról. A kérdések: Van-e jelentősége a Valentin-napnak számotokra? Ha igen, vannak-e már 
terveitek, hogy fogjátok megünnepelni? Szerintetek mi a legfontosabb egy kapcsolatban? Mennyi ideje vagytok együtt?

Komori Antónia és Morariu Adrian
Számunkra a Valentin-napnak nincs nagy 

jelentősége, ugyanis ez egy amerikai „ün-
nep”, viszont kell néha-néha egy olyan nap, 
amikor meg tudod lepni párodat valami 
szebbel, mint általában. Persze mindig a 
szándék a fontos, és ajándékozni nem csak 
egy nap lehet az évben, de ha ez a szokás, 
akkor mi is betartjuk. Van egy kis tervünk 
mindkettőnknek, de ez jelenleg még megle-
petés a másik fél számára.

Egy kapcsolatban sok dolog tekinthető 
fontosnak, szerintünk viszont a kölcsönös 
bizalom és szeretet az alap. Ha ezek meg-
vannak, akkor a hűség, az őszinteség és a boldogság is 
legtöbb esetben velük jár, ami egy jó kapcsolathoz vezet.

Alig három hónapja vagyunk együtt, ami kicsit furcsa, 
mivel már több mint 8 éve ismerjük egymást, és csak 
most, 12.-re jött össze ez a kapcsolat. Ebben legfőkép-
pen a novemberben megszervezett osztálykirándulásnak 
van nagy szerepe, ugyanis ott kerültünk igazán közel 
egymáshoz, ami egy jó barátságot szerelemmé alakított.

Balogh Edina és Stocker Richárd
A Valentin-napnak nincs olyan nagy jelentősége szá-

munkra, hisz nem csak azon az egy napon szeretjük egy-
mást, viszont különleges, mivel ezt a napot együtt töltjük, 
és megajándékozzuk egymást.

A legfontosabb egy kapcsolatban a bizalom, mert – sze-
rintünk – ha ez hiányzik, akkor nem működik.

1 éve és 3 hónapja vagyunk együtt.

Rovatszerkesztő: Annamária

Ha a szerelmesekről akarunk beszélni, akkor annak 
most van itt az ideje, hisz ebben a hónapban ünnepel-
tük a Valentin-napot, s ilyenkor sokan adnak és kapnak 
ajándékot, virágot, csokit és sok-sok puszit. Ilyenkor 
esélyt kap az ismeretlen és az ismerős hódoló egyaránt, 
hogy a kiválasztottnak kimutathassa érzéseit.

Az iskolában Valentin-nap alkalmából sütivásárt ren-
deztek a diáktanács tagjai, hogy kicsit feldobják a szüne-
teket a mézes-mázos édességekkel.

Az eseményről Budacsek Tímeát, 3. osztályos diák-
lányt kérdeztem meg, hogy mi a véleménye róla.

„Nekem nagyon tetszett, minden sütivásáron szoktam 
vásárolni, és most nagyon érdekesek voltak a szív alakú, 
rózsaszínű sütik.”

Mivel a Valentin-napot a világ sok táján ünneplik, 
megkérdeztem a 12. A osztály egyik tanulóját, Katona  
Tihamért, mit gondol erről a napról.

„Mit is mondhatnék? Ez a szerelmesek napja, amikor 
mindenki megajándékozza párját, megünneplik sze-
relmüket. Az én véleményem az, hogy minden napnak 
Valentin-napnak kellene lennie a párok között. Lényeg-
telen, hogy éppen milyen nap van, ugyanúgy kell sze-
retniük egymást, legalábbis ez nálam így van. És ne az 
legyen a lényeg, hogy minél több ajándékkal halmozzák 
el egymást a párok, hanem az a fontos, hogy szeressék 
egymást.”

A Csiky-Csuky szerkesztősége sok boldogságot kíván a 
szerelmeseknek és a szingliknek egyaránt!

Zsófia Regina
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Mákszemtől Mákvirágig
Ezúttal a IX. C, Kurunczi Andrea matektanárnő osztálya mutatkozik be, bár bizonyára már sokan ismerik őket, hiszen 

az osztály energikusságáról és jókedvéről híres.

1. Jellemezd az osztályod egy szóban!
– Segítőkész. (Andó Réka)
– Összetartó. (Nagy Dorottya)
– Jól szervezett. (Lantos Nándor)
– Találékony. (Miklós Márk)
– Sokszínű. (Fodor Ákos)
2. Mivel ez már a második félévetek az iskolában, 

bizonyára már sikerült megismerni a tanárokat. Ki a 
kedvenc tanárod és miért?

– Kedvenc tanáraim közé sorolható Szente Gabriella 
és Kovács Ildikó, mivel jól magyaráznak, és megértően 
viselkednek az osztály összes tagjával; az osztályfőnö-
künk, Kurunczi Andrea, mivel a legjobb oszi, és jól tanít/
magyaráz. Páll Mária tanárnő vicces, és aranyat érő ma-
gyarázataival megmarad a lecke, és így könnyen készül-
hetek a következő órára, valamint Rudolf Ágnes, mert 
tetszik az ötletessége, hogy hogyan szerezzünk jegyet, 
kedves és egyben szigorú is. (Andó Réka)

– Nekem a kedvencem Kurunczi Andrea matektanárnő 
(az oszi), aki nagyon jól összetartja az egész osztályt, és 
nagyon jól magyaráz matekórán. Kovács Ildikót, a köny-
veléstanárnőt is szeretem, mert nagyon jól el lehet vele 
beszélgetni, és nagyon közvetlen tud lenni a diákokkal. 
Rudolf Ágnes magyartanárnő is a kedvencek közé tarto-
zik, mert nagyon jól el tudja magyarázni a leckét, érde-
kesen adja le, és mert egyszerre tud szigorú és humoros 
lenni. (Nagy Dorottya)

– A kedvenc tanárom Kovács Ildikó, a könyveléstanár-
nő. Nagyon kedves, vele jól el lehet beszélgetni, meg 
tudja érteni a körülötte lévő személyeket, és érdekesen 
tanítja a leckéket. (Strifler Annamária)

– Rudolf Ágnes az egyik kedvencem, mert nagyon jól 
magyaráz. A másik Kovács Ildikó, mert közvetlen és na-
gyon jól ért a gyerekek nyelvén. Kurunczi Andrea, mert ő 
a legjobb oszi a világon, felnőttként kezel minket, és még-
is úgy, mintha a saját gyermekei lennénk. (Vajda Noémi)

– A kedvenc tanárom Páll Mária, mert szeretem az 
olyan tanárokat, akik sokat kötekednek, és ő a leckét is 

érdekesen tanítja. Illetve még Sípos Gabriella tanárnőt is 
nagyon szeretem. (Lantos Nándor)

– Kedvenceim Kovács Ildikó és Szente Gabriella tanár-
nő, mert nagyon jól lehet velük beszélgetni bármilyen té-
máról. (Miklós Márk)

– Kurunczi Andrea a kedvencem, mert ő foglalkozik ve-
lünk a legtöbbet, mindig ott van, ha gond adódik, és segít 
megoldani. (Fodor Ákos)

3. A farsangi bálon első helyezést értetek el. Honnan 
jött a produkció ötlete, és hogy telt a felkészülés?

– A produkciónk ötlete az osztályfőnökünktől szárma-
zott, számtalanszor megbeszéltük, hogy mi legyen, min-
dig vettünk ki belőle, raktunk bele, és végül ez lett. A fel-
készülés katasztrofálisan indult, mivel elkéredzkedtünk 
egy tanártól, hogy valamit kezdjünk az egésszel, és úgy 
nézett ki, hogy sokan nem vesznek részt, ezért kezdtük 
volna feladni. Az utána következő próbákon viszont már 
többen bekapcsolódtak, és 2-3 nap alatt megtanultuk a 
produkciót. (Andó Réka)

– A produkció témájával az osztályfőnök állt elő, de a 
próbákon még mindenkinek volt egy pár ötlete, és azokat 
is felhasználtuk. A próbák nagyon humorosak voltak, és 
mindenki nagyon élvezte őket. (Nagy Dorottya)

– A felkészülés alatt sokat bohóckodtunk, nevettünk. 
Összességében, úgy gondolom, csapatépítő jellege volt. 
(Vajda Noémi)

4. A sok jó mellett bizonyára rossz tulajdonsága is 
van az osztálynak. Mi lenne az?

– Az osztályunk picit hangos, nagyszájú, sokat zavarjuk 
az órákat, de attól még békés lelkek vagyunk, nem kell 
félni! (Andó Réka)

– Néha, akaratunkon kívül, némely tanárnak megnövel-
jük a vércukorszintjét. (Vajda Noémi) 

– Van pár emberke, aki kiszokta húzni a gyufát. (Lantos 
Nándor)
– Sok a tróger. (Miklós Márk)
– Túl zajosak vagyunk. (Fodor Ákos)
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