
Csikysektől csikyseknek,

Csiky-Csuky
csakis nektek!

Hihetetlen, hogy milyen gyorsan röpül az idő. De egy kicsit még menjünk vissza tavalyra, ugyanis újév előtt még 
volt egy ünnep, ami nagyobb bármelynél, és ez nem más, mint a Karácsony. Reméljük, mindenki otthon a melegben, 
forrócsokit iszogatva töltötte el az ünnepet családjával, díszítette a karácsonyfát, akasztgatta a piros, kék, fehér, arany 
színű gömböket, és a legfontosabb elem, a csillag is felkerült a fa tetejére. Egy dolog hiányzott csak a szünidőben: 
a hó. De azt hiszem, már kezdjük megszokni a hó nélküli teleket. Szóval, aki havat szeretne látni, annak a messzi 
hegyekbe kell menni.

Az ünnepek gyorsan elteltek, s mi azon kaptuk magunkat, hogy már át is ugrottunk 2017-be. Sokan  újévi fogadalom-
mal kezdték az évet, mások célkitűzésekkel vagy kívánságokkal… Egy a lényeg, hogy az új év új lehetőségeket rejt, 
új esélyeket. A Csiky-Csuky szerkesztősége nevében a következő sorokkal köszöntök minden olvasót az új évben:

A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 9. évfolyam 4. szám, 2017. január

Beköszöntött az új év

Örömöd sok legyen,
bánatod semmi,
segítsen az Isten
boldognak lenni.

Legyél mindig vidám,
örülj minden szépnek,

    mi így kívánunk nektek boldog új évet!
Zsófia Regina

Miénk lett a város! - 11. oldal

Kontrasztkiállításon a 11. C 
 11. oldal Előkarácsony az intriben - 9. oldal

Implom József Helyesírási Verseny  
10. oldal
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Blackfish
A dokumentumfilm a világ legnagyobb, fogságban tartott 
gyilkos bálnájáról, Tilikumról szól, akit 1983-ban ejtettek 
foglyul Izland partjainál. Az orka akkor még csak 2 éves 
volt, azonban ezután sosem úszhatott többé az óceán-
ban. Később a South Oak Bayen található Sealandbe ke-
rült, majd az orlandói Seaworldbe. A kardszárnyú delfin 
szörnyű kínokat élt át, megfosztották otthonától, ahol na-
ponta több száz kilométert úszott, élete hátralévő részé-
ben akváriumból akváriumba került, melyek méretükben 
korántsem voltak megfelelőek, a többi bálna zaklatta. A 
fogság az állatból folytonos  abnormális viselkedést vál-
tott ki, gyomorproblémái voltak, mivel sokszor az étel is 
meg volt vonva tőle, így agresszívvá vált.
Az első katasztrófa 1991-ben történt, amikor az orkák 
idomára beleesett a vízbe, majd holtan találták meg. Ez 
további két alkalommal történt meg, az utolsó eset 2010-
ben. Ezek után egy olyan szabály lépett érvénybe, hogy 
az idomárok nem tartózkodhatnak vízben a kardszárnyú 
delfinekkel. Azóta nem volt haláleset. Sajnos, ezeknek az 
állatoknak a sorsára nem sokan gondolnak, az viszont, 
hogy a helyzet a jövőben jobb vagy súlyosabb lesz, csak-
is az embereken múlik.
A film során elmondják tapasztalataikat bálnavadászok, 
Tilikum idomárai, sőt a parkok igazgatói is. Sokan azt 
nyilatkozták, életük legrosszabb tette volt, amit az álla-
tokkal műveltek, hiszen végig tudták, hogy helytelen. Ido-
márai szeretettel beszéltek az orkáról, aki továbbra is a 
Seaworld egyik fő látványossága maradt. Az állat 2017. 
január 6-án elpusztult, 36 évet élt.
„Tilikum történetén keresztül a film reflektorfénybe ál-
lítja az emberiség azon késztetését, hogy kis ketrecbe 
zárjunk állatokat a saját szórakoztatásunkra, és arra is 
rávilágít, hogy mennyire nem vagyunk képesek szembe-
sülni ennek következményeivel.”                                           

Vicus

Könyvajánló
E. Lockhart: A hazudósok

„Izgalmas, gyönyörű és félel-
metesen okos.” Így nyilatkozik 
erről a könyvről John Green, 
a Csillagainkban a hiba szer-
zője. A könyv világszerte meg-
osztja az olvasóit, ugyanis 
vannak, akik utálják, és van-
nak, akik egyenesen ódákat 
zengnek róla. Szerintem ez 
a könyv igen komoly témákat 
boncolgat, és mindenképp 
elgondolkodtató. Elég nehéz 
úgy írni róla, hogy ne lőjem le 
a poénokat, így csak röviden 
mutatom be a könyv alaphely-

zetét.
A könyv főszereplője négy, milliárdos családból szárma-
zó tinédzser, akik minden nyáron családjukkal saját szi-
getükön nyaralnak. A sziget gyönyörű, hatalmas és igazi 
paradicsomi hangulatot áraszt. Igen ám, de a gyönyörű 
külső néha igazán romlott belsőt takar, és ahogy az ol-
vasó egyre mélyebbre kezd ásni, egyszer csak szembe-
találja magát a féltett, rút titkokkal is. Felfedezhetünk itt 
rasszizmust, örökségért folyó harcot és képmutató szü-
lőket is, akik ebben az „idillben” nevelik fel gyermekeiket. 
Egyszer egyik nyaralásuk során egy sokkoló katasztrófa 
történik. Főhősünk, Cadence nem emlékszik semmire, 
így az olvasó szeme előtt próbálja felidézni az esemé-
nyeket. A végén fény derül mindenre, s ez a fordulat a 
főhőst és az olvasót egyaránt villámcsapásként éri.
Sokan úgy vélik, a történet felszínes, ám szerintem van 
benne mély mondanivaló is. Felszólal a rasszizmus el-
len, megmutatja, milyen az állandó képmutatás és a tö-
kéletesség terhe. A könyv szereplői mind jól kidolgozott, 
megformált karakterek, akiket egyszerre lehet szeretni 
és gyűlölni. A hazudósok egy különleges könyv, minden-
kinek ajánlom ezt az olvasmányt. A könyvet a Kortárs-
könyv-kommandó beszerezte számotokra.

Dóri
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Így művészkedtek ti!
Gyarmathy Tímea, 3. osztály

Bíró Botond, 3. osztály

Budacsek Tímea, 3. osztály 

Művészeti irányító:
Siska-Szabó HajnalkaFilmajánló

Így Írtok ti!
Pink Girl

Mikor tavaszodik?
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Humorzsák
– Karcsi, hol töltötted a téli szünetet?
– Két napot a hegyekben, sítáborban.
– És a többit?
– Gipszben.

– Milyen a villanyszerelő munkája?
– ???
– Feszültséggel teli.

Rovatszerkesztő: Enikő

Hogy hívják Stallone dublőrjét?
– Pótszilveszter.

Két gengszter beszélget a börtönben:
– Te min buktál le? – kérdezi az egyik.
– A fiam osztályfőnöke a szülők foglalkozásáról íratott 
dolgozatot a gyerekekkel.

A tűzoltó: Nem éreztem a tüzet.
A vegyész: Hiányzott a kémia.
A focista: Nem passzoltunk egymáshoz.
A hegesztő: Nem volt meg a szikra.
A kórboncnok: Élőben egészen más.
A matematikus: Nem jött be a számításom.
Az ügyvéd: Nem az esetem.
A táncos: Valahogy nem fogott meg.
A liftkezelő: Nem voltunk egy szinten.
A vak: Nem egyezett a látásmódunk.
A festő: Nem festettünk jól együtt.
A cukrász: Nem volt elég édes.
A hadvezér: Nem tudtam meghódítani.
Az autóversenyző: Váltanom kellett.
Az orvos: Nem hozott lázba.
Az informatikus: Nem volt kompatibilis.
A jós: Nem volt közös jövőnk.
A terrorista: Nem ejtett rabul.
A rádiós: Nem voltunk egy hullámhosszon.

A bűvész: Nem varázsolt el.
A hulla: Nem dobogtatta meg a szívem.
A boxoló: Nem voltunk egy súlycsoport.
Pókember: Nem sikerült behálóznia.
A terminátor: Nem olvadtam el tőle.
A zenész: Nem tudtam ráhangolódni.
Az időjós: Nem volt felhőtlen a kapcsolat.
A kukás: Szemét volt.
A pék: Ebből nem sült ki semmi jó.
A tolvaj: Nem lopta be magát a szívembe.
A hajós: Rossz helyen kötöttem ki.
A mezőgazdász: Nem aratott nálam sikert.
A bíró: Elítéltem a külseje miatt.
A postás: Próbálkoztam, de feladtam.
A vadász: Bakot lőttem vele.
A színész: Csak megjátszotta magát.
A pilóta: Nem repített a magasba.
A rendőr: Nem volt lebilincselő.

Ó, az a magyar nyelv!
Sikertelen randik rövid indoklásai

Érdekes…:)
Egy átlagos ember életéből 6 

hónapot tölt el arra várva, hogy a 
jelzőlámpa pirosról zöldre váltson.

Decemberben még a Sza-
harában is havazott, 37 év óta 
először.

Nepálban a Himaláját Sagarmathának hívják, ami a Föld 
homlokát jelenti.

Létezik egy polipféle, ami annyira cuki, hogy a tudósok 
Opisthoteuthis adorabilisnak nevezték el. Nevében az 
adorabilis szó imádni valót jelent.

Az ókori Egyiptomban a macskát szent állatnak tartották, 
tűzvész esetén őket mentették ki először a házakból.

A valaha élt összes ember 6,9%-a él jelenleg a földön.
Egyes kutatások szerint a gyerekek azért válogatósab-

bak, mint a felnőttek, mert fia-
tal korban érzékenyebbek az 
ízlelőbimbók.

A hawaii Papakolea 
partszakaszon zöld színű a 
homok.
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    Rovatszerkesztő: Judit

Így Írtok ti!
Pink Girl

Mikor tavaszodik?

A világ pompás színekben játszik,
De lelkem feketeségben ázik.
Számomra nem jött még el a tavasz,
És tudom, te sem sokáig maradsz,
Igaz, egykor őszintén szerettél,
De szerelmed megtépázta a szél.
Az erőteljes és forró lángból
Mostanra csak egy szikra pislákol,
S félek, ez a szikra nem gyújt lángra,
Félek, nem lesz tavaszt hozó fáklya,
S nem olvasztja fel a dermedt jeget,
Mely rútul szívemre telepedett.
Végül elhagytál. Szerelmed utolsó
Szikrája kialudt. Fájt, mart, mint só
A frissen felszabdalt, vérző testben.
Minden színben mosolyod kerestem,
De csak a sötétség vigyorgott rám
Üvöltve, majd csendesen, majd némán.
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Egy játék, ami Oscart érdemel
A Quantic Dream és a Sony Computer Entertainment 
eszméletlenre sikerült „gyermeke” a Beyound Two Souls. 
A játék 2013-ban jelent meg Playstation Exkluzívként, 
akkoriban a PlayStation 3-ra, de nemrégiben már PlayS-
tation 4-re is. A játék egy kislányról, Jodie Holmesról szól, 
akit születése után árvaházba adtak, és később nevelő-
szülőkhöz került, de valami nem volt rendben a kislánnyal, 
amit nevelőanyja megpróbált elviselni, de a nevelőapa 
egyszerűen gyűlölte a kislányt, ezért elvitték egy intézet-
be, ahol Nathan Dawkins vigyáz rá, és rájön arra, hogy 
Jodie össze van kötve egy entitás-
sal, akit ő Aidennek hív. Aidenre 
Jodie az elején haragszik, de ahogy 
nő, rájön arra, hogy Aiden csak vi-
gyázni akar rá. Pár év elteltével, 
amikor Jodie már 16 éves, egy CIA 
ügynök megjelenik, hogy elvigye és 
kiképezze Jodie-t, hogy erejét, azaz 
Aident a katonaság kihasználhas-
sa. Jodie megpróbál ellenkezni, de hiába, ott kell hagynia 
szeretteit ismét. Jodie most már Ryan Clayton ügynök ke-
zei alá kerül. Miután főhősünk és társa teljesen képzettek, 
el is mennek első bevetésükre, ahol egy portált kell bezár-
niuk, ami Aiden világába vezet. A küldetés sikeres, de nagy 
nyomot hagy főhősünkben. Ezek után egy nyugalmasabb 
pont következik be Jodie életében: randizni kezd Ryannel, 
aminek Aiden nem örül, és mindent meg is tesz, hogy a két 
galamb békén hagyja egymást. Szerencsére próbálkozása 
sikertelen. Aztán történik valami, amiért a nemzetbizton-
ság üldözni kezdi főhőseinket, akiknek menekülniök kell. 
Jodie hajléktalanná válik. Mire sikerül kibékülnie a CIA-val, 
egy másik probléma jön közbe, hiszen Nathan a „Black 
Sun” nevű projekten dolgozik, ami szintén egy portál Aiden 

világába, Jodie megpróbál közbeavatkozni, hogy megál-
lítsa őt, de sikertelenül, a portált megnyitják, főhősünket 
pedig benyugtatózzák, és mesterséges kómába próbálják 
taszítani, de Aidennek hála ez nem sikerül. Jodie végigku-
tat mindent, hogy megtalálja a kijáratot. Nem sikerül neki, 
viszont olyasmit talál, amire soha nem számított volna: 

rábukkan édesanyjára, aki elmondja neki, 
hogy Aiden tulajdonképpen az ikertestvé-
re, aki születésükkor meghalt. Az öröm 
nem tart sokáig, mert az anyuka meghal. 
Jodie dühösen nekivág utolsó küldetésé-
nek, hogy bezárja a portált, amit Nathan 
nem enged neki, mert a családjával sze-
retne találkozni, akik a Beyoundban van-
nak, hisz meghaltak. Jodie megpróbálja 

lebeszélni „apját” az ötletről, de ez nem sikerül neki, és 
Nathan vérbe fagyva végzi. Nagy nehezen hőseink eljut-
nak a portálhoz, viszont a bezárásához túl kell tölteni azt, 
ami egy hatalmas robbanással jár. Hőseinknek nincs mit 
tenni, meg kell menteniük a világot, ezért túltöltik a ma-
got, és bekövetkezik a robbanás. Jodie két világ között éb-
red. Az egyik oldalon az élet, ahol szerelme és mindazok 
vannak, akik szeretik, a másik oldalon pedig a Beyound, 
ahol testvére, édesanyja és más elhunyt szerettei vannak. 
A döntés a ti kezetekben van. Annyit megsúgok, hogy ez 
életem eddigi legjobb játéka, és lehettek akármilyen kő-
szívűek, ez a játék könnyeket fog csalni a szemetekbe… 
többször is! Nem hiszitek?! Próbáljátok ki!

Rovatszerkesztő: Ákos

Sziasztok! Ebben az évben is számos telefonos játékot tar-
togatok számotokra. Remélem, tetszeni fognak nektek, és 
megszerzitek majd őket a Play Store-ról!

Az idei év első számában úgy gondoltam, egy ismert játék 
telefonos változatáról fogok beszámolni azoknak, akik eset-
leg kevésbé ismerik, de persze azoknak is szól, akik már 
megjelenése óta lelkesen játsszák. A The Sims Freeplayről 
van szó, amely egy stratégiai életszimulációs játék, mely az 
eredeti The Sims játék ingyenes, telefonos verziója, melyet az 
EA Mobile tervezett és fejlesztett, később pedig a Firemon-
keys Studios is közreműködött. 2011. december 15-én jelent 
meg IOS platformon, 2012. február 15-én pedig Androidon, és 
azóta ingyenesen letölthető.

Az emberek virtuális szereplőket irányítanak, házakat építe-
nek, és meg kell próbálniuk megteremteni azt a világot, mely-
ben a szereplők boldogok, teljesíteniük kell kívánságaikat. 
Ha hagyják őket, hogy elvégezzenek különböző feladatokat, 
akkor szereznek ún. „Simoleonsokat” és „LifeStyle” pontokat, 
ezek a pénzek, amikkel fizethetnek a virtuális világukban, 
vagy egyéb XP-ket is szerezhetnek, melyekkel növelik szint-
jüket. Eltérően más Sims játékoktól, a The Sims FreePlay 
valós időben fut, és így valós időt vesz igénybe az összes in-
tézkedés. Minden tevékenységre meg kell tanítani a játékost, 
nem tudnak önállóan működni, mint más Sims játékokban. A 
játékosoknak rendelkezésükre áll 55 szint, ahol munkálkod-
hatnak, mesterkedhetnek, mint azt az emberek teszik a valós 
életben. Ez alatt az 55 szint alatt összesen 34 simst, vagyis 

34 karaktert lehet megalkotni, annyival lehet foglalkozni, és 
csak azoknak lehet gyermekük, akik házasok, de van egy 
megadott határ, hogy hány pár lehet a játékban.

Annak ellenére, hogy a játék ingyenes, pár kiegészítőt meg 
lehet vásárolni az online üzletből, és ekkor a játékos VIP tag 
lesz, így több mindenre lesz képes a játékban, több minden 
megengedett lesz számára, mint pl. több sims karaktere lehet 
a virtuális városban, több játékossal lehet foglalkozni. Létezik 
egy főcselekményszál, mely azokat az utasításokat feltételezi, 
melyek szükségesek a mindennapokhoz, hogy a karakterek 
boldoguljanak, teljesüljenek alapvető szükségleteik, másrészt 
vannak mellékes feladatok is, melyeket extra szükségleteik 
kielégítésére végezhetnek el. Nagyon sok frissítést tartalmaz, 
hogy a játék minél élvezetesebb legyen, és közelebb álljon a 
mindennapokhoz, az igazi emberi élethez.

Azt hiszem, ennyi elég is, hisz a fiatalok úgyis játszva fe-
dezik föl a játékot. Cikkem csak egy kis ízelítő volt azok szá-
mára, akik még nem hallottak róla. Remélem, ők is rákapnak 
majd, hiszen a játék egy nagyon jó utánzása annak, hogy 
az ember miken mehet keresztül az életben. Jó szórakozást 
mindenkinek!            

                                                    Rovatszerkesztő: Kriszta

Gamereknek, és nem csak…
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UtazzUnk együtt!

Ausztria
zül. Európában egyedülálló épületkomp-
lexum a Hófalu Söldenben. A gleccseren 
2700 m magasságban található épület 
különlegessége, hogy hóból és jégből 
épült. Az épületegyüttes eszkimó min-
tára emelt iglukból áll. A csillag alakban 
elhelyezkedő hókunyhókat folyosók kötik 
össze egymással és a központi igluval. 
Az épületegyüttesben hálóhelyiségek is 
találhatóak, az éjszakázáshoz az üze-
meltetők meleg téli alsó- és felsőruháza-

tot ajánlanak, a -40C°-ig hőszigetelő hálózsákok a szál-
láson biztosítva vannak. Az ideiglenes szálloda számos 
programmal várja látogatóit, ilyenek például, a „túlélőéj-
szaka", lavinajelző készülék használatának bemutatása, 
hóból tea főzése, valamint a szabad ég alatt a gleccseren 
való éjszakázás.
Alapszabályok
 A pályán mindig neked kell figyelned az előtted lévőre!
Mutogatáshoz soha ne a síbot végét használd, hanem a 

markolatot fogva – a kezedet!
Ne a pálya közepén állj meg pihenni, hanem mindig a 

szélén!
Pályakereszteződésnél fokozottan figyelj másokra!
Ha bármilyen felszerelést találsz (kesztyű, síbot, sap-

ka stb.), azt tedd a pálya szélén lévő széljelző póznára, 
ugyanis a tulaj először itt keresi, főleg, ha a felvonóról esett 
le!

Az értékesebb dolgokat add le a pálya alján lévő felvonó-
kezelőnek. Ha elhagysz valamit, te is így találhatod meg.

A felvonóról semmit ne dobj le!
A felvonóknál ne tolakodj! Ráérsz, hiszen vakáción vagy.
A felvonókabinhoz való topogás során a vállra vett síléc-

cel ne forgolódj! Ha elbírod, inkább a kötésnél fogva, füg-
gőlegesen vidd a lécet!
Teljesítményméréshez: iSki Tracker
A program lényege, hogy pontosan követi és rögzíti, mi-
ként telt el a sípályán töltött napunk. Az alkalmazás által 
rögzített főbb adatok: megtett pályakilométerek, megtett 
szintkülönbség, sebesség (maximum, átlag), a sínap idő-
tartama, liftezések, aktuális pozíció. Az applikáció egyfajta 
versengést is lehetővé tesz használói között, ugyanis egy 
e-mail címes regisztráció után megtekinthetjük a napi és a 
mindenkori ranglistákat.

Rovatszerkesztő: Zsófi

Eljött a tél, végre lehet síelni! A síra-
jongókat semmi nem tarja vissza 
ilyenkor a csúszástól, lehet -20ºC, le-
het szél, havazás vagy akár borús idő, 
őket a pályán fogjátok találni. Persze 
számukra sem ezek a legmegfele-
lőbb körülmények, de a sportolás ki-
hagyásánál még ez is jobb. Mindenki 
jobban szeret egy szélcsendes, friss 
havas, napos síelést, de a hegy min-
dig kiszámíthatatlan.
Lássuk tehát Ausztria 3 legkedveltebb síterepét és pár 
alapszabályt kezdők számára.
1. Ischgl – Silvretta Arena
Az osztrák és svájci határt átívelő sígalaxis, Ischgl, 238 
km-nyi sípályájával és 41 modern felvonójával felejthetet-
len élményt ígér az ideérkezőknek. Hóbiztosságát nem-
csak a magassága (a síparadicsom 90%-a 2000–2900 m 
között terül el), hanem gondosan kiépített hóágyúrendsze-
re is garantálja. Hódeszkások részére funpark és félcső 
található, továbbá egy 7 km-es kivilágított szánkópálya is 
van itt. A freeride szerelmesei itt napokat tölthetnek el anél-
kül, hogy jelölt pályákat érintenének.
2. Saalbach–Hinterglemm–Leogang–Fieberbrunn
Ez a sícirkusz Ausztria egyik legnagyobb összefüggő síte-
rülete: összesen 270 km-nyi pálya és további 30 km keze-
letlen síútvonal érhető el egy rendszerben, autó vagy busz 
használata nélkül. Saalbach és Hinterglemmben élénk az 
esti-éjszakai élet, rengeteg étterem, bár várja a sportolás 
után szórakozni vágyó vendégeket. A családdal érkező, 
nyugalmasabb pihenésre vágyó vendégeknek Leogang 
üdülőfalut ajánljuk, ahonnan szintén be lehet csatlakozni 
a sícirkuszba. Itt a kicsiket a síiskola, síóvoda és számos 
gyerekprogram várja. A Fiberbrunnból induló felvonó gyö-
nyörű kilátóra visz fel, ahonnan egy olyan freeride pálya 
indul, ahol 2007-ben megrendezték a BIG MOUNTAIN vi-
lágversenyt.
3. Sölden–Ötztal
Októbertől májusig lehet itt síelni. A 150 kilométernyi ösz-
szefüggő sípályához 33 modern felvonó társul. Itt található 
Ausztria leghosszabb lesiklópályája, ami 13 km-t és 1800 
méternyi szintkülönbséget tesz meg. Megannyi Apres Ski 
bár és partihely van lenn a völgyben fekvő Sölden városká-
ban, ami nyáron a szórakozni vágyó fiatalok körében Ibizát 
jelenti. Leghíresebb a „Fire and Ice” nevű szórakozóhely, 
ami csak egy a sok hajnalig nyitva tartó bár és diszkó kö-
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Fejtsd meg az mellékelt kereszt-
rejtvényt! A megoldást (a kivágott 
és teljesen kitöltött rejtvényt) ne-
ved és osztályod feltüntetésével 
juttasd el Faragó Richárdnak (XI. 
A) 2017. 02. 03-ig!

A sorsolás időpontja: 2017. 02. 
03., nagyszünet

Ne késlekedj, mert lehet, hogy 
te leszel a januári szám győztese! 
Megfejtésedet várjuk!

Decemberi szókeresőnk megfej-
tése: A tiltott gyümölcs a legéde-
sebb.

A szókereső nyertese Hegyi  
Boglárka, 11. A osztályos tanuló. 
Gratulálunk neki!

A XII. B boldog névnapot kíván Attilának, boldog szülinapot Csillag Melindának, az érettségizőknek sikeres érettségit 
és mindenkinek boldog új évet!
Boldog szülinapot Oláh Sindynek! A 12. A
Boldog születésnapot kíván a 11. A Annamáriának, KKN-nek és Cintynek!
Cseh Jennifernek boldog születésnapot kíván a 12. C!
Nagyon boldog szülinapot kíván Andrásnak a 11. C!
Köteles Nikolettnek és Bartó Vanesszának a 10. A boldog születésnapot kíván!
A 9. C osztály boldog szülinapot kíván Márknak!
Spir Petrának, László Andreának és Lovas Lórándnak nagyon boldog születésnapot kíván a 9. A!
Boldog születésnapot Vajdovics Gabinak és Bus Attilának! A 11. B
A 10. C Petrus Ida-Andreának boldog szülinapot kíván!
Gabinak boldog szülinapot kíván a 10. B!
Boldog szülinapot Cercel Sabrinának! Dodó

Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Ibolya
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Tanár úr/Tanárnő kérem!
Mivel megérkezett az új év, úgy gondoltam, a változatosság kedvéért több tanárnak is felteszem ugyanazt a kérdést, 

mégpedig azt, hogy mi az új évre kitűzött legfőbb céljuk, esetleg az ún. „újévi fogadalmuk”.

Kurunczi Andrea
Általában nem szoktam újévi fogadalmat tenni. Nem gon-
dolom, hogy egyik napról a másikra meg tudnék változni, 
viszont az előző évhez képest szeretnék kicsivel jobb, 
türelmesebb és figyelmesebb lenni. Jó lenne, ha sikerülne 
tanulnom az eddigi hibáimból. Emellett pedig próbálok 
minden tőlem telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 
az engem körülvevő embereket, valamint diákjaimat is 
boldogabbnak láthassam. Bízom benne, hogy az új esz-
tendő meghozza nekünk mindazt, amire vágyunk.

Szabó Csilla
Nincs bennem megfogalmazva egy pontos újévi fogada-
lom, viszont volna egy fontos célkitűzésem, mégpedig az, 
hogy javítsak a pontosságomon, hiszen nem arról vagyok 
híres. Szeretnék időben odaérni, ahova épp hivatalos 
vagyok.

Ilona János
Cél van, fogadalom nincs. Vagyis, inkább célok. Jobban be 
szeretném osztani az időmet, mert ugye nincs végtelenül 
sok. Emellett jobban oda szeretnék figyelni a körülöttem 
levőkre, családtagokra, barátokra, ismerősökre (ameddig 
még lehet…). Továbbá több nyugalmat szeretnék találni, 
a hétköznapjaimban is. (Kevesebb stresszre gondolok, áh 
na persze, jó is volna…). Ilyen apróságok. Rovatszerkesztő: Vivi

ArAnyköpések

A párbeszédek szerepe a gondolatátvitel.
A Rómeó és Júliában véletlen, hogy két külön családból szerettek egymásba a fiatalok.

Édes Anna végig csak tűr, amíg meg nem telik, és végül megöli Vizyéket.
Édes Anna hosszú terjedelmű.

A Gavallérok regényben a szereplők illuzionálnak.
A komédia műfaji sajátossága, hogy a szerző a néző figyelmét akarja javítani.

Kun Bélának az arany nyaklánc leesett a kezéről.
Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.

A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak, és elfoglalták a várat.
lV. Béla várromokat épített.

Leonardo Da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.
A szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül sötét.

Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.
Egyiptom őslakói a múmiák.

Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.
A hajó jéghegynek ütközött, és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.
A baktériumokról: van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint ami mikroszkóppal látható.

A magyar felvilágosodás első szakszára mozgolódás jellemző.
1770-ben, vagyis a 17-ik század elején kezdődött a magyar felvilágosodás.

Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
A víz oxigénből és folyadékból áll.

Rovatszerkesztő: Zsófia Regina
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Visszavonult a világbajnok!
A tavalyi egy remek 

év volt a Forma–1 ra-
jongók számára. Végre 
egy igazán izgalmas 

szezont láthattunk, ahol az utolsó futamon tudtuk meg, ki 
lesz a világbajnok. Nico Rosberg élete első címét szerezte 
meg, és miközben mindenki őt éljenezte, ő szép csende-
sen bejelentette visszavonulását. A hír mindenkit megdöb-
bentett, hiszen még csapata sem tudott szándékáról. Az 
első, akinek elmondta, csapattársa, Lewis Hamilton volt.

Mindez azt jelenti, hogy a 2017-es szezon biztos válto-
zást hoz majd. Vagy megint Hamilton-uralom lesz, vagy 
akad egy (akár több) új kihívója a britnek. A szezonok közti 
szünetben – mint minden sportban – az átigazolások jelen-
tik a legnagyobb szenzációt, így erről írok egy kicsit rész-
letesebben.

Nico Hülkenbergre mindig is úgy néztek, mint ki nem 
használt tehetségre. A német pilótát sosem szerződtette 
le igazán nagy csapat, így nem is láthattuk, mire képes 
igazán. 2017-től a Renault-nál fog versenyezni. Hacsak 

a francia gárda nem teljesít sokkal jobban az elmúlt év-
nél, Hülkenberg áttörése még váratni fog magára. Helyét 
a Force Indiában a Manortól szerződtetett Esteban Ocon 
veszi át, míg a Renault-tól Kevin Magnussen távozik, még-
pedig az újonc Haashoz. A tavalyi Haas-pilóta, Esteban 
Gutiérrez a Formula–E sorozatban folytatja.

Nem Rosberg volt az egyetlen, aki bejelentette visszavo-
nulását. Jenson Button is kiszállt a McLarenből, de meg-
maradt a csapat teszt- és tartalékpilótájának. Ezt a sze-
repet eddig a belga Stoffel Vandoorne töltötte be; most ő 
lesz Fernando Alonso csapattársa. A mezőnynek csak egy 
újonca lesz, a tavalyi Forma–3 győztese, a kanadai Lance 
Stroll. Már csak a Williams és a Mercedes egy-egy helye 
maradt betöltetlenül, utóbbira Valtteri Bottas a legnagyobb 
esélyes.

És akkor elérkeztem oda, hogy el kell köszönnöm. Saj-
nos, nem tudom folytatni az írást (az érettségire kell össz-
pontosítanom), de szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki olvasta a cikkeimet! Búcsúzóul elhoztam két táblázatot 
tavalyról, amivel még adós voltam. Sziasztok! 

KreatYv
Egy műalkotás hiányzó „színfoltja”

Van, aki szégyenkezve rejtegeti sebhelyeit, anyajegyeit, és olya-
nok is vannak, akik teljesen új megvilágításba helyezve hiányos-

ságaikat, művészi szintre emelik azokat.
A következő, bámulatosan kreatív és inspirálóan optimista személyek ébresztenek rá arra, hogy mindannyian rendel-

kezünk szépséghibákkal, de kizárólag mi döntünk arról, hogy takargatni való „szégyenfoltként” vagy egy remekmű üde 
„színfoltjaként” tekintünk-e rájuk.

Rovatszerkesztő: Yvett

Előkarácsony az intriben

Rovatszerkesztő: Lehel

Konstruktőrök bajnoksága 
Helyezés Istálló Pont 

1. Mercedes 765 
2. Red Bull 468 
3. Ferrari 398 
4. Force India 173 
5. Williams 138 
6. McLaren 76 
7. Toro Rosso 63 
8. Haas 29 
9. Renault 8 

10. Sauber 2 
11. Manor 1 

 

Versenyzők bajnoksága (legjobb 10) 
Helyezés Pilóta Pont 

1. Nico Rosberg 385 
2. Lewis Hamilton 380 
3. Daniel Ricciardo 256 
4. Sebastian Vettel 212 
5. Max Verstappen 204 
6. Kimi Räikkönen 186 
7. Sergio Pérez 101 
8. Valtteri Bottas 85 
9. Nico Hülkenberg 72 

10. Fernando Alonso 54 
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játok a natúr, élőflórás joghurtot. Ezt 
20 percig hagyjátok az arcotokon.
● Hígítsátok fel arckrémeteket pár 

csepp levendulaolajjal (kapható dro-
gériákban), ami nemcsak gyulladás-
csökkentő és nyugtatja a bőrt, hanem 
stresszoldó hatással is bír, ami a pat-
tanások kialakulásának egyik fő oka. A 
levendulaolajat úgy is használhatjátok, 
hogy csepegtettek fürdővizetekbe.
● A kamillatea is gyulladáscsökkentő. 
Mártsatok bele egy vattapamacsot, 
majd dörzsöljétek át vele az arcotokat 
minden reggel és este.
● Ha már kijött egy pattanásotok, és 
szeretnétek minél hamarabb eltüntet-
ni, éjszakára kenjetek rá egy kis fog- 
krémet, ami kiszárítja, s reggel mos-
sátok le.

Rovatszerkesztő: Emese

CSAK CSAJOK!

Sziasztok csikysek! Remélem, min-
denkinek jól telt a vakáció, feltöltőd-
tetek energiával, és tartalékoltatok az 
elkövetkezendő négy hétre is. Ebben 
a cikkben a tinik körében egy általá-
nos problémáról szeretnék beszélni: 
az aknéról, közönséges nevén a pat-
tanásról. A legtöbb kamasznak nagy 
gondot okoz, hiszen ezek ellephetik 
az egész arcunkat, hátunkat, mellka-
sunkat, s általában mindig a lehető 
legrosszabb helyen tűnnek fel a leg-
fontosabb események előtt. Ne esse-
tek kétségbe, az emberek 85%−ának 
pattanásos lesz a bőre, majd 25 éves 
korra rendszerint elmúlik.
Az akné akkor alakul ki, mikor a faggy-
útermelés fokozott (serdülőkorban ez 
különösen jellemző), a faggyúmirigyek 
felső nyílása eltömődik, és begyullad. 
Ennek több formája is lehetséges: az 
enyhe gyulladás a papula, a közepes 
a postula, a legkomolyabb a cysta. 
A pattanás rengeteg okból kifolyólag 
alakulhat ki: stressz, emésztési ren-
dellenességek, ásványianyag- vagy 

nyomelemhiány, elsavasodás, hely-
telen táplálkozás, keringési zavarok, 
hormonális problémák, de az öröklő-
dés is közrejátszik, valamint a zsíros 
bőrűeknél eleve nagyobb az akné elő-
fordulásának az esélye.
Szerintem először mindig jobb ter-
mészetes metódusokat keresni ezek 
eltüntetésére, ezért próbáltam egy 
pár olyan módszert összegyűjteni, 
amelyekhez a hozzávalókat otthon is 
könnyen megtalálhatjátok.
● Egy félbevágott citrommal dörzsöl-

jétek át az arcotokat hetente egyszer. 
Ez nemcsak a pattanásokat űzi el, 
hanem az általuk hátrahagyott barna 
foltokat is.
● Verjetek fel egy tojásfehérjét ad-
dig, amíg kicsit habos nem lesz, majd 
kenjétek fel az arcotokra. 10 percig 
hagyjátok állni, majd langyos vízzel 
mossátok le.
● Ugyanígy pakolásként használhat-

INTRIJÓ
Előkarácsony az intriben

A decemberi hónap közeledtével mindnyájan a Karácsonyra han-
golódunk.

Mi, intrisek se voltunk kivételek, a bentlakásban idén is megünne-
peltük a Karácsony közeledtét. Meghitt, családias hangulatot terem-
tettünk december 20-án az intri ebédlőjében.

A bentlakó diákok közül néhányan egy kis verses-zenés műsorral 
készültek, melynek összeállításában a pedagógus néni segített. A 
műsor végén a fellépők békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván-
tak a jelenlévőknek, majd ezt követően megérkezett az ajándékhozó 
„Jézuska” (Mikulásnak beöltözve :D ).

Az ünnepi műsor végeztével csillagszórót gyújtottunk, és közben 
elénekeltük a Mennyből az angyalt, majd együtt elfogyasztottuk az 
ünnepi vacsorát.

Rovatszerkesztő: Ibolya
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Boldog névnapot! 
Lóránt, január 15.
Eredete: német. Jelentése: vakmerőségével dicsőséget 
szerzett harcos. E név viselőjének sorsát a győzni akarás 
és a harckészség vezérli. Minden ellenállást megpróbál 
leküzdeni. Mindent megvalósíthat, amiben feltétel nélkül 
hisz. Számára csak az eredmények fontosak. Nem tűr 
megalkuvást, és nem viseli el a kudarcot. Irányítani akar, 
csak az lehet jó, amit ő elképzel. Minden ellenállást ver-
senynek fog fel. Nehezen alkalmazkodik, mert képmuta-
tásnak tartja. Ha felismeri, hogy feladata másokért küzde-
ni, akkor kiteljesedhet. A sikere akkor válik teljessé, ha ezt 
valakivel együtt vállvetve teszi. Gyakran esik az erősza-
kosság és az önhittség csapdájába.

Angelika, január 27.
Eredete: latin. Jelentése: angyali, angyalhoz hasonló. 
Rendkívül fontos számára a szeretet, a megbecsülés. Az 
első helyen az érzelmek, a szerelem és a szenvedély áll. 
Meg akar felelni, ezért mindig harmóniát akar teremteni a 
környezetében. Nőiességével csábítani akarja a világot. 
Sorsfeladata mindenképpen a biztonság és állandóság 
megteremtése. Ezt a családban a legkönnyebb megvaló-
sítani. Keresi a lehetőséget a nyilvános szereplésre. Ezért 
elég sok áldozatra képes. Ha viszont érzi, hogy kihasznál-
ják, az önzetlenség átcsaphat agresszióba. Nehézségeit 
az érzékenysége és az érzelmi szélsőségessége okozhatja.

Attila, január 7.
Eredete: hun–gót. Jelentése: atyuska. A név viselője az 
emberek támasza. Életfeladatában megjelenik környeze-
tének a segítése és támogatása. Mindig lehet rá számí-
tani. Szorgalmas és kitartó azokban a helyzetekben, ahol 
céljai vannak. Szívósan küzd az anyagi sikerekért, de sok-
szor rugalmatlan és makacs. Gyakran idősebbnek hat a 
koránál, mert mindent komolyan vesz. Tehetsége a mun-
kában jelenik meg igazán. Ha nem talál megfelelő célokat, 
elbizonytalanodik, és befelé fordulóvá válhat. Állandó füg-
gésben van az anyagi lehetőségektől. Ha sikertelen, akkor 
túlságosan merev és mogorva lehet. Amivel mindig meg 
kell küzdenie, az a birtoklás és a magány.

Ágnes, január 21.
Eredete: görög. Jelentése: Tiszta, szemérmes, tartózko-
dó. Az Ágnes név felelősségteljes, ösztönző, barátságos 
karakter kialakítását támogatja. Könnyedén fejezi ki magát, 
ritkán fordul elő, hogy ne találna szavakat. Olykor nem árt, 
ha egy kicsit visszafogja magát, mert lelkesedése esetleg 
elriaszthat másokat. Önbizalmának köszönhetően köny-
nyen ismerkedik, sokan kedvelik természetes, könnyed, 
mosolygós egyénisége miatt. Ő maga is sokakat kedvel, 
és ritkán találkozik a magánnyal. Otthonát és munkahelyét 
is megtöltik barátai.

Rovatszerkesztő: Iza

Közhírré tétetik!
Implom József Helyesírási Verseny

2017. január 14-én, 10 órától sor került iskolánkban az 
Implom József Helyesírási Verseny megyei szakaszára.

A versenyen 9–12. osztályosok vehettek részt, és ugyan-
olyan feladatot kapott mindenki, korosztálytól függetlenül. 
15 diák vállalta a megmérettetést. A verseny tollbamon-
dással kezdődött, melynek témája Irinyi János és találmá-
nya, a zajtalanul gyúló gyufa volt. A második körben fel-
adatlapot kaptak, melyet 90 perc alatt kellett legjobb tudás 
szerint megoldani. A tollbamondásra 50 pontot, a feladat-
lapra pedig 150 pontot lehetett kapni. Az első négy helye-
zett továbbjutott a Sepsiszentgyörgyön megrendezendő 
országos fordulóra, mely február 2–4. között lesz.

A továbbjutók: Bíró Endre (10. C, 166 pont), Spir Rebeka 
Petra (9. A, 163 pont), Siska-Szabó Lehel (12. A, 159 pont), 
Dudás Izabella Bernadett (10. A, 155 pont). Bár Kurunczi 
Viktóriának (10. A, 155 pont) is ugyanannyi a pontszáma, 
mint Izának, a tollbamondás eredménye döntött.

Reméljük, mindenki hasznosnak találta a versenyt, és bí-
zunk benne, hogy jövőre is legalább ennyien jelentkeztek 
majd. Gratulálunk a továbbjutóknak!

Back Annamária
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Új könyvek a Kortárskönyv-kommandótól nektek

Tekintettel a kortárs könyvek iránti nagy érdeklődése-
tekre, igyekszünk folyamatosan frissíteni a kínálatot, 
ezért örömmel tudatjuk veletek, hogy immár több mint 80 
kortárs könyv megtalálható az iskola könyvtárában.

Beszerzéseink során minden korosztályt figyelembe 
véve rendelünk. Legutóbb 13 új könyv érkezett, köztük 
Profi Noki kalandjai 1. része, Egy ropi naplója 3. része, 
A hazudósok, Tíz kicsi néger, Assassin's Creed, a Harry 
Potter 1., 6. és 7. része (most már megvan az összes 
rész) és még sok más. Érdemes tehát ellátogatni a suli 
könyvtárába, hisz sose tudhatod, mit lelsz majd polcain-
kon. Jó olvasást!

Vicus

Miénk lett a város!

Egyik este anyukám a Facebookon talált egy felhívást 
egy internetes versenyről. Megkérdezte, lenne-e ked-
vem játszani, és én beleegyeztem. Amikor kipróbáltam, 
nagyon megtetszett, és elhatároztam, hogy folytatni fo-
gom. A játék során olyan feladatokat kellett megoldani, 
amelyekkel pontokat szerezhettem. A pontjaim gyarapo-
dásával felépíthettem egy várost, amely a játék elején 
még színtelen volt.

A város felépítéséhez négy fő feladatot kellett megol-
dani, de további pontokat lehetett gyűjteni, ha megoldot-
tam a pontgyűjtő feladatokat, illetve megválaszoltam a 
kvízkérdéseket.

Kedvenc főfeladatom a 1956-os lyukas magyar zász-
lóval kapcsolatos. Utána kellett nézni, hogyan változott 
meg a magyar forradalom ideje alatt, és meg kellett fes-
teni.

Izgatottan vártam a pontgyűjtő feladatokat is, amelye-
ket naponként töltöttek fel a honlapra, és 1 vagy 2 nap 
alatt meg kellett oldani őket. Ilyen jellegű feladványokat 
kellett megoldani: fényképet beküldeni a barátommal, 
megfesteni a Lánchidat, lerajzolni Papp Lászlót, térbeli 
hajót készíteni bármilyen anyagból, néhány mondatban 
elmagyarázni, mi a siker, írni az 1956-os forradalomról, 
rövid történetet írni egy képhez stb.

A kvízfeladatok száz pontot értek. Voltak kérdések 
Egerszegi Krisztináról, a riói olimpiáról, az 1956-os olim-
piáról, Papp Lászlóról, a magyar tudomány napjáról, gróf  
Széchenyi Istvánról és Szilágyi Áronról.

Türelmetlenül vártam az eredményhirdetést, végül már 
nem bírtam magammal, levélben megkérdeztem, mikor 
lesz eredményhirdetés. Tíz napot kellett várni. Amikor 
megláttam az eredményt, nem hittem a szememnek.

Megnyertük a csodasarkoooooooot!!!
Rudolf Barnabás

Kontrasztkiállításon a 11. C

Január 17-én nyílt meg a Clio teremben a Kontrasztkiál-
lítás, amely számos témát dolgoz fel, mint például a csa-
ládon belüli erőszak, az abortusz, a függőség. Iskolánk 
nagyobb diákjai egy előre elkészített beosztás szerint te-
kinthették meg a kiállítást.

Január 19-én a 11. C osztályra került sor, hogy oszijukkal 
együtt megtekintsék ezt a „rendhagyó multimédiás kiállí-
tást”. Szerintem tanulságos, ugyanakkor kissé megrázó 
történetek/jelenetek voltak, amiket láthattunk. Osztálytár-
saim véleményét is megkérdeztem a látottakról.

„Jó volt, lehetett tanulni belőle, és megérte megnézni.” 
(Hódi Edi)

„Szerintem a képek nem voltak annyira megrázóak. Az 
volt a megrázó, hogy amit bemutattak, az mind igaz. Akit 
igazán érdekelnek ezek a témák, arra nagyobb hatást 
gyakoroltak.” (Ónodi Bea)

„Én totál depresszióba estem, nekem nem tetszett.”  
(Hudec Martina)

„A kiállítás érdekes volt. Felhívja az ember figyelmét 
arra, hogy mi történik körülöttünk, mi mindent észre sem 
veszünk, ami igazából súlyos és fontos. Ráébreszt a való-
ságra.” (Mezei Norbert)
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A hónap arcai
Ebben a hónapban két kisdiák volt a riportalanyom, akik egy virtuális versenyen keresztül megnyerték iskolánk szá-
mára a „Csodasarkot”. (Iskolánk weblapján, valamint a Közhírré tétetik! rovatban több információt találhattok erről.)
A feltett kérdések a következők voltak: Milyen feladatokat kellett megoldani? Melyik volt a kedvenced? Mit tanultál a 

verseny során? Milyen érzés, hogy te is a nyertesek közt vagy?
Rudolf Barnabás Joel (IV. osztály)

Voltak kvízkérdések, kér-
deztek Pap Lászlóról, 
Egerszegi Krisztináról, az 
olimpiáról, illetve voltak 
fő feladatok, mint példá-
ul origamizás, gyurmából 
is kellett valamit formázni, 
amit lefotóztunk és elküld-
tünk, kellett írni egy félol-
dalas fogalmazást… és kb. 
ennyi. A kedvenc feladatom 
az volt, amikor anyukám le 
kellett hogy fényképezzen 
engem sportolás közben, il-
letve a kvízfeladatokat is szerettem. Máskor is benevezek!

Szabó Péter Patrik (III. A osztály)

Mindenféle dolgot tanul-
tam Pap Lászlóról meg az 
olimpikonokról. Nagyon 
tetszett minden. Jó ér-
zés mindkettőnknek, hogy 
nyertünk, és örülünk neki. 
Máskor is benevezek!

Rovatszerkesztő: 
Annamária

Mákszemtől Mákvirágig
E hónapi mákszemek nem mások, mint Nyári Melinda tanárnő 9. B osztályának tanulói, akiknek néhányt kérdést tet-

tem fel az iskolával, az osztállyal kapcsolatban.

1. Milyen az új osztályod?
– Nagyon tetszik. Barátsá-
gosak az osztálytársak, soha 
nem unatkozunk, összetar-
tunk. (Kurunczi Annabela)
– Nagyon jó, tetszik. Az elején 
kicsit visszafogottak voltunk, 
de most már nagyon össze-
szokott az osztály. Az osztály-
főnök sok programot talál ki. 
(Szűcs Szilvia)
– Kedvesek, barátságosak 
az osztálytársaim. (Diószegi- 
Bondár Julianna)
2. Miben különbözik ez az osztály a régitől? Jobb, 
rosszabb?
– Sokkal jobb, mint a régi, mert itt többen barátságosak. 
(Diószegi-Bondár Julianna)
– A régi jobb volt, mivel ott volt a legjobb barátom. (Bugyi 
Botond Gergő)
3. Milyen az osztályfőnökötök?
– Nekem tetszik, összetartja az osztályt. (Kurunczi  
Annabela)
– Nagyon jó. Amikor baj van, bármikor lehet hozzá fordul-
ni. Nagyon kedves, néha szigorú, ami jót is tesz nekünk. 
(Szűcs Szilvia)
– Az osztályfőnök rendes, „jó fej”. (Bugyi Botond Gergő)

4. Milyenek az osztálytársak?
– Nekem jó a véleményem róluk, nagyon barátságosak, 
segítőkészek. (Kurunczi Annabela)
– Barátságosak, jó fejek. Vannak, akik nem szimpatiku-
sak, de sokakkal megbarátkoztam. (Szűcs Szilvia)
5. Ki a kedvenc tanárod?
– Lévai Ildikó a kedvenc tanárom, turizmust tanít. Min-
dig lehet rá számítani, és jól elmagyarázza a leckét. 
(Kurunczi Annabela)
– Nekem is Lévai Ildikó tanárnő a kedvencem, nagyon jól 
magyaráz, nagyon vicces, szeretjük. (Szűcs Szilvia)
– Kedvencem Lévai Ildikó tanárnő, mert nagyon jól adj le 
a leckét. (Diószegi-Bondár Julianna)
– Lévai Ildikó tanárnő a kedvencem, mert kedves, „jó fej” 
és jól tanít. (Nagy Endru)

Rovatszerkesztő: Vicus


