
Valentin-napi számunkat tartod kezed-
ben kedves Olvasó. Hogy miért is szen-
teltük ezt a számot egy olyan ünnepnek,
amelynek túl sok köze nincs szokásaink-
hoz? Mert egy szép szokás, és jó dolog,
ha nem csak egyedül vagy, aki egy adott
napon kinyilvánítja érzéseit. Sikertelen-
ség esetén pedig kisebb a visszhang.
No, meg valljuk be, hogy azért szép
dolog a szerelem. A rózsaszín köd, a pil-
langók az ember gyomrában, a hidegrá-
zás, amit kedvesed egy érintése okoz,
ezek is mind okai annak, hogy megtartjuk a Valentin-napot,

mert ezekre vágyunk.
Ezt bizonyítják a ti vallomásaitok is. „A Valentin-

nap számomra szerelmet jelent, hogy egy napot csak
Vele töltsek, no meg persze az ajándékozást” (I.H.)
„Közös program, Nerv, aztán hozzá vagy hozzám,
egy üveg bor, az alkalomhoz illő rock, és a többi jön
magától.” (F.N.) „ Mit jelent a Valentin-nap szá-
momra? Természetesen a szerelmet!” (Anonim)

Tehát, kedves barátaim, vagy akár mondhatnám,
hogy testvéreim a Szerelemben, mindenki vállalja fel
érzéseit! Kellemes Valentin-napot mindenkinek és
főleg sok sikert!  ;-)

Rovatszerkesztő: Széplaky

Valentin-nap, Szerelem
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Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy
csodaszép hajón közeledett:

– Büszkeség, kérlek, el tudnál engem is vinni?
– Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! – válaszolt a Büsz-

keség –, itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a ha-
jómnak!

A Szeretet megkérte a Bánatot is, aki éppen előtte hajó-
zott el:

– Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
– Oh, Szeretet – mondta a Bánat – én olyan szomorú

vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon!
A Vidámság is elhajózott a Szeretet mellett, de olyan

elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta a Szeretet
kérését.

Hirtelen megszólalt egy hang:
– Gyere szeretet, én elviszlek téged!
Aki megszólalt, az egy öregember volt. Szeretet olyan

hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni
az öreg nevét. Amikor földre értek, az öreg elment. A Sze-
retet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a
Tudást:

– Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?
– Az IDŐ volt, mondta a Tudás.
– Az IDŐ? – kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az

IDŐ?
A tudás válaszolt:
– Mert csak az IDŐ érti meg, hogy

milyen fontos az életben a Szeretet!

A szerelmeseknek és az egyedülállóknak

A sziget

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzé-
sek éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más,
így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott,
hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették
hajóikat, és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart
az utolsó pillanatig maradni.

Mielőtt a sziget elsüllyedt, a
Szeretet segítségért imádkozott. A
Gazdagság egy luxushaján úszott
el a Szeretet mellett. Ő megkér-
dezte:

– Gazdagság, el tudnál vinni
magaddal?

– Nem, nem tudlak! A hajómon
sok aranyat, ezüstöt viszek, itt
nincs már hely számodra!
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ÍGY műVéSzKEDTEK TI!

Könyvajánló
Jane Austen: Emma
Az írónő híres romantikus regényeiről. Fiúk! Nem kell megijedni, a könyv bemutatja a szerelem ke-
vésbé szép oldalait is.
A főszereplő Emma Woodhouse, aki a környék legszebb, s legműveltebb kisasszonya. A kisvárosi élet
sok kalandot tartogat számára; a jóképű Frank Churchill iránt is tisztázatlanok érzései. Azonban Emma
életét a család régi jó barátja, Mr. Knightley is figyelemmel kíséri, ki a lányt úgy ismeri, mint a tenyerét.
Általában a féltékenység rossz dolog, ám Emma csak ez az érzés által jön rá arra, hogy ki a neki meg-
felelő élettárs.
Remélem, kellemes olvasmány lesz a mű a szerelmes szíveknek!!!

molnár Brigitta: Ne felejts!

Ne felejtsd el a szememet,
Ne felejtsd el, hogy szeretlek,

Ne felejts el sohase,
Még a Mennyországban se!

Ne felejtsd el az éjszakát,
Azt a napot, mikor megláttál,

Azt a puszit, amit adtál,
S azt az ölelést, amit kaptál!

Ne felejtsd el, hogy létezem,
Ne felejtsd el, hogy kérdezem,
„Szeretsz-e még engemet?”
Mert én nagyon szeretlek!

Tudom, hogy nem felejtesz el,
Én sem felejtelek el,

Szeretlek én még ma is,
Akármerre járhatsz is!

Fotóverseny: A szeretet hónapja
A szavazataitok alapján íme a decemberi fotóverseny gyõztesei:

1. hely : Kiss Kriszta (11. A)2. hely: Ilona János tanár úr 3. hely: 12. D osztály

FEBRUÁRI

FOTÓVERSENY

Fényképészek, figyelem!
Februári versenyünk té-

mája: Nagy kincs a szerelem/ szeretet. Várjuk fényképei-
teket a csikycsukykreativ@yahoo.com e-mail címre, vagy
adjátok át Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve bármelyik 11. A
osztályos tanulónak!

HALIHÓ!!!

Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen
rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Küldd
el őket a csikycsukykreativ@yahoo.com e-mail címre, vagy
add át Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve bármelyik 11. A
osztályos tanulónak!

Rovatszerkesztők: Czeglédi Vica, Kiss Kriszta,
Nagy Angyalka és Kajtor Brigitta

Lázár Bernadett, XII. D Faragó Réka, XI. A
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CC ≈ CULTURE CLIp
“Be my Valentine!” – Where does this come from?

Valentine’s Day or Saint Valentine’s Day is a holiday cele-
brated on February 14 by many people through-
out the world. In the West, it is the traditional
day on which lovers express their love for
one other by sending Valentine’s cards, pre-
senting flowers, or offering confectionery.
The holiday is named after two among the
numerous Early Christian martyrs named
Valentine. The day became associated with ro-
mantic love in the circle of Geoffrey Chaucer in
the High Middle Ages, when the tradition of courtly
love flourished.

No romantic elements are present in the original early
medieval biographies of either of these martyrs. By the
time a Saint Valentine became linked to romance in the
fourteenth century, distinctions between Valentine of Rome
and Valentine of Terni were utterly lost.

Other stories suggest that Valentine may have been

killed for attempting to help Christians escape harsh
Roman prisons where they were often beaten and tortured.
According to one legend, Valentine actually sent the first

‘valentine’ greeting himself. While in prison, it is
believed that Valentine fell in love with a young
girl — who may have been his jailor’s daughter
— who visited him during his confinement. Be-
fore his death, it is alleged that he wrote her a

letter, which he signed ‘From your Valentine,’ an
expression that is still in use today. Although the

truth behind the Valentine legends is murky, the sto-
ries certainly emphasize his appeal as a sympathetic,

heroic, and, most importantly, romantic figure. It’s no sur-
prise that by the Middle Ages, Valentine was one of the
most popular saints in England and France.

Columnists: Zoltán Boros and Brigitta Kajtor
assisted by Ildikó Ruja, teacher.

KÍVÁNSÁGKOSÁR
– A IX.D osztály boldog szülinapot
kíván Baranyi Tündének, Recski Jen-

nifernek és Cecíliának, valamint Bara

Gábornak!

– A X.C osztály fiú tagjai boldog szüli-
napot kívánnak Domokos Jánosnak,

Hügel Ferencnek, Meggyesi Anettá-

nak, valamint Varga Istvánnak!

– Domokos Jánosnak Istentől megál-
dott boldog születésnapot kíván uno-
katestvére, Timici. Kívánom, hogy érd
el céljaidat, és álmaid váljanak valóra!

– Domokos Jánosnak:

Mikor egy év eltelik
Az én kistesóm is egy kicsit öregszik.
Néha így is fáj a háta,
De ez hátha csak a nátha.
Úgyis mire az ötvenet eléri,
Már más baját fogja mesélni.
Most pedig szülinapja alkalmából
16 fülhúzást kap elsőként Edinától!
Oh, és üzenem neked,
Hogy sok mindenki szeret,
De most el nem kezdem sorolni,
Mert megtelik a Csiky-Csuky.
De mindenki azt kívánja,
Hogy legyen boldog szülinapja

Jancsikának!

– Nagy Tímeának és Meggyesi Anet-

tának boldog szülinapot kíván Lőrinc
Kitti és Szomorú Andrea!

– Boldog születésnapot és minden el-
képzelhető jót kívánnak a kisiratosi lá-
nyok Hücinek a X.C osztályból!

– Boldog születésnapot kívánunk
Hügel Ferenc X.C osztályos tanuló-
nak! Tamás, Pityu, Levente, Feri és
Tibi

– A X. B osztály Baumgartner Tímeá-

nak nagyon-nagyon boldog születés-

napot kíván! Teljesüljön minden kíván-
ságod és vágyad! Sok szeretettel leg-
jobb barátnőidtől: Bogitól, Timitől,
Hajnitól, Rogoz Brigitől, valamint Ko-
csik Leventétől és Gherghelás Csabá-
tól. 

– A  X. B boldog születésnapot kíván
Gál Edvinnek (alias Picur) és Nagy

Anitának!

– A teljes osztály nevében boldog szü-
linapot kívánunk Baliga Kingának,
Tokai Orsolyának és Nagy Tímeának!
A XI. B osztály.

– Moş Tímeának nagyon boldog szü-
letésnapot kívánnak szobatársnői!

– Könny sose érje csillogó szemedet,
Bú sose takarja vidám szívedet,
Legyen az életed boldog és vidám,
Ezt kívánom neked születésed napján!
Nagyon sok boldog születésnapot Moş

Tímeának! Unokatestvére, Adrienn.

– Boldog szülinapot Madaras Ildikó-

nak! Kívánja ezt Domi, Pötty, Kroky és
az egész XII. D!
Volt egyszer egy virág
Növekedni kezdett
Nem tudta, milyen a világ,
Mégis szerette.
Volt egyszer egy kisember,
Felnőtt lett belőle,
Ismerte a világot,
És kereste benne a szeretetet.

– Boldog szülinapot kívánok Madaras

Ildinek, Nagy Tímeának, Rácz Szandi-

nak és Dinnyés Kingának! Brigitől

– Göcző Mónikának:

Jó az új séród,
Bírjuk a burád,
Kívánunk neked minden jót!
Füledet meghúztuk már,

Boldog szülinapot Mókus! A XII. D

– Gyarmati Mónikának:

Sokat szólsz, mi keveset mondunk,
De benne van minden jókívánságunk.
Legyél nagyon boldog.
***Vigyázz az Epressel

És  46-ossal!
Boldog szülinapot Móni! A XII. D

– Török Melindának:

Le ne hulljon a műkörmöd
a tortavágásnál.
Egy év eltelt, és nagyobb lettél
másnál.
A nagy családunknak tagja vagy,
Most már egészen Nagy.
Boldog szülinapot Meli! A XII. D

– Hej, hej február,
De sok szülinap vár!
Az első Törpe Zsóri,

Rajzban ő már nagyon profi.
Őt követi Torma Núb Tibi,
Gyöngyvirágillat övezi.
Ott vannak még a lányok,
Tímea és Berni őnagyságák!
Jelszavuk: ÁVON, a körömlakkmester.
Isten sokszor éltessen benneteket!
Kívánja ezt a XI. A.

– 18 éve megszületett az ősnúb,
És azóta a Núbság az út.
Rávezetett minket a jóra
Nyílik Gyöngyvirág a jóba’!
Tartsa meg Isten a szokásait,
S néha-néha fogja be a núb száját!
Ezúton minden jót kívánunk!
A XI. A (azaz a núbvarnyúk)

rovatszerkesztők: Timi, Kinga, Betti,
Adrienn



Adjudeanu Gabriella

A tanárnő elmondta, hogy a Valentin-
napot kezdetben csak Amerikában ün-
nepelték, nálunk csak a 90-es évek
után jelent meg. Kedves ünnepnek
tartja, egy jó alkalomnak arra, hogy
örömet szerezzenek egymásnak azok,
akik szeretik egymást. Véleménye
szerint a szerelem ünnepe a kisebbek
körében a legnépszerűbb. Ez egy na-
gyon izgalmas nap a számukra, hi-
szen titokban versenyeznek egymás
között, hogy ki kap több ajándékot. A
meglepetések pedig nagyon nagy örö-
möt jelentenek nekik. A tanárnő hisz
abban, hogy létezik szerelem első lá-
tásra, de az ezen alapuló kapcsolatok
szerinte általában nem túl tartósak.
Véleménye szerint az igazán tartós
kapcsolathoz fontosabb, hogy a két fél
először jól megismerje egymást.

TANÁR ÚR/TANÁRNŐ KéREm!

molnár Klára

Iskolánk biológia-tanárnője nem tartja
olyan fontosnak a Valentin-napot. Sze-
rinte folyamatosan, az év minden nap-
ján ki kell fejeznünk a szeretetünket,
nem csupán az ünnep alkalmából. A
szerelem ünnepe a kamaszkorban je-
lent a legtöbbet az embernek. A kama-
szok mindig alig várják ezt a
különleges napot, hogy meglephessék
párjukat. De a családokban már nemi-
gen ünneplik a Valentin-napot. Sze-
rinte is létezik szerelem első látásra,
melynek titka a kisugárzásban rejlik,
ami megfoghat minket egy emberben,
és ami nagyban befolyásolhatja érzel-
meinket. A tanárnő megosztotta ve-
lünk egyik Valentin-napi emlékét is.
Amikor 9. osztályos volt, első sze-
relme rendkívül kreatív módon egy
saját keze által alufóliából készített vi-
rágot ajándékozott neki a csoki mellé.

Doba Christina

A tanárnő a következőket fűzte a Va-
lentin-naphoz:
„– Ünnepeljük a szerelmet… Busi-
ness… Túl sok piros lufi, túl sok piros
szívecske. Legyünk komolyak! Ha
tényleg szeretsz valakit, és értékeled
a kapcsolatot, azt kimutathatod anél-
kül, hogy várnál egy »szerelem-
napra«. Én az évfordulókban hiszek.
Mélyebb értelmük van.”
Szerinte fontos a romantika, függetle-
nül a generációtól, amelyhez tarto-
zunk. Elmondta, hogy tudni kell nőnek
lenni, és tudni kell férfinak lenni egy
kapcsolatban. Valamilyen szinten így
nyilvánul meg a romantika, így muta-
tod ki, hogy értékeled a melletted levő
embert. A mindennapok – főleg egy
idő elteltével – lassan  elszürkíthetnek
egy kapcsolatot, ezért táplálni kell azt
egy gesztussal, egy virággal, egy jó
szóval…
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Köszönjük a válaszaikat!

Rovatszerkesztők: Brigi, Réka, Evelin,
                                 Kinga

Aranyköpések mindig voltak, és min-
dig is lesznek :P

Tanároktól

– Ez a süket 0 belenéz a tükörbe, és
rájön, hogy „né’ má’!...én egy kettes
vagyok!
– Tenger = VIZES SÓ
– A középkorú lovagok a lovagi torná-
kon mindig egy hölgyet tűztek ki
maguk elé.
– (Nyelvészetet tanító egyetemi tanár)

Kilenc éves korú gyerekek.

Diákoktól

Tanár: – Mi borítja a csirke testét?
Diák: – Műanyagzacskó.

Tanár: – Mondj példát, mi idéz elő a
kőzeteknél aprózódást!
Diák: – Légkalapács!

– Tanárnő?! A Darwin az nem az a
csaós fickó?

– A régi törökök a fejükön turbinát vi-
seltek.

És következzen néhány eléggé találó
filmcím a diákéletre!

Szülői értekezlet = Végső vissza-
számlálás

Tanár felgyógyul = Batman visszatér
Szóbeli feleltetés = A bárányok hall-
gatnak
Diáknak súgnak = Ryan közlegény
megmentése
Ügyeletes tanár = Sentinel, az őr-
szem
Iskola utáni bunyó = J.A.G. Becsület-
beli ügyek
Fogorvosi vizsgálat = Sikoly
Diák négyest kap = Ember, aki túl ke-
veset tudott
Fiú és lány szakítanak = Tudom, mit
tettél tavaly nyáron
Szombat este = mátrix újratöltve

Rovatszerkesztők:
SOADY és TŰZIFA

Nemsokára itt a Valentin-nap! Így hát a tanáriban ezúttal a szerelem ünnepével kapcsolatban kérdezősködtünk.

ARANYKÖpéSEK
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Kos: márc. 21. - ápr. 20.
Olyan emberekkel hoz össze a
sors, akikkel helyzeted szinte tö-
kéletesen megegyezik. Beszél-
jétek meg alaposan a dolgokat,
és sokkal könnyebb lesz a prob-
lémák megoldása! Újabb isme-
retségre teszel szert. Szerelmes
hangulatban vagy. A csillagállás-
ból kifolyólag ingerültebb vagy a
kelleténél. Igyekezz higgadtan kezelni a helyzeteket! Sétálj
a szabad levegőn, a kirakatokat nézegetve könnyen fogod
levezetni a feszültséget!

Bika: ápr. 21. - máj. 20.
Változatosságra, színes élmények után vágysz. Bizonyára
eleged van már a környezetedben végzett apró-cseprő,
monoton munkákból. Szerencsére, pozitívan állsz a dol-
gokhoz, így könnyen megoldódnak ügyeid. Teljes erővel
dolgozol, úgy érzed, most bizonyíthatsz. A szokásosnál tü-
relmesebb vagy. Semmit nem akarsz elhamarkodni. Csak
akkor fogj új dologhoz, ha már teljesen biztos vagy a dol-
godban! Ez előre viszi munkád.

Ikrek: máj. 21. - jún. 21.
A pénzeddel bánj óvatosan, bármennyire is csábító a kira-
katok bőséges kínálata! Az esetlegesen rád akaszkodó
egyéneket építsd le! Ne hagyd magad rábeszélni olyan dol-
gok vásárlására, amikre nem is igen vágyakozol! Kiváló
időszak arra, hogy beszélgess, ápold kapcsolataidat, bő-
vítsd az ismeretségi körödet. A kreativitásod is felszínre
kerül, alkalmat ad az önkifejezésedre. Szerelmi kalandba
bonyolódhatsz.

Rák: jún. 22. - júl. 22.
Nem haragszol igazán senkire, csak eleged van minden-
ből. Ugyanazt az érzéketlenséget kapod vissza, ahogyan
te bántál valakivel. Te alkatodnál fogva nyitott természetű
vagy, ezért olykor többet mondsz el a kelleténél. Most is ez
történik. Amit egyszerű megjegyzésnek szántál, azt mások
kemény bírálatnak fogják fel.

Oroszlán: júl. 23. - aug. 23.
Szeretnéd, ha minden az elvárásaid szerint alakulna, de ki-
sebb akadályok közbejöhetnek. Nagy reményeid is betelje-
sednek, de ahhoz előbb meg kell tanulnod lemondani.
Talán túlságosan is szerencsés vagy a szerelemben. Bár-
mit diktál is a szíved, hallgass rá!

Szűz: aug. 24. - szept. 23.
Nehéz tárgyilagosan szemlélned a körülményeket. Ugyan-
akkor baráti, szerelmi légyottra kitűnő ez a konstelláció.
Mintha hirtelen változást észlelnél egészségi állapotodban.
Ha régóta nem látott orvos, most elmehetnél egy vizsgá-
latra!

mérleg: szept. 24. - okt. 23.
Nem igényled a drága ajándékokat, hiszen a családodnak
örülsz elsősorban. Nem veszed rossznéven, ha valami
csekélységgel kedveskednek neked. Egy vonzó személy,
aki romantikus hangulatot áraszt, megjelenik a te horizon-
todon, de te nem vagy híve az elhamarkodott döntéseknek.
Látod az akadályokat is.

Skorpió: okt. 24. - nov. 22.
Találkozhatsz egy különleges egyénnel, aki pozitív irányba
téríti az életed. Ügyesen vásárolhatsz, egy zsúfolt üzletben
értékes tárgyakat szerezhetsz meg kedvező áron. A szo-
kottnál is aktívabb vagy. Ékesszólásoddal mindenkit ledönt-
hetsz a lábáról.

Nyilas: nov. 23. - dec. 21.
Boldog napod lesz. Ha nagyszakállú vendég áll az ajtód-
ban, és te azt szeretnéd, hogy sokáig emlékezetes marad-
jon ez a nap, akkor részesítsd őt vidám fogadtatásban. Az
is válságról papol, aki jól megszedte magát. Találd meg a
helyes irányt, ne veszítsd szem elől a stratégiádat, bízz
saját képességeidben, és akkor a siker garantált!

Bak: dec. 22. - jan. 20.
A tettvágyad megnő. Új ötleteid vannak, és érdeklődési
köröd is kibővül. A befektetéseket fontosnak tartod, de vi-
gyázz, e téren nagyon körültekintőnek kell lenned a mos-
tani gazdasági helyzet ismeretében! Erősen működik a
megérző, belelátó képességed. Észreveszed a szavak mö-
gött bujkáló valódi jelentést. Sok minden kiderül a mai
napon, ami korábban titok vagy elhallgatott dolog volt előt-
ted.

Vízöntő: jan. 21. - feb. 19.
A féltékenység és a karrierügyek dominálnak a mindennap-
jaidban. Bizonytalannak érzed munkakörülményeidet, de
később rájössz, hogy annak jelenleg nincs valóságalapja.
Kapcsolataid elmélyülnek, jobban megérted és megisme-
red szíved választottját. Még van időd magaddal is foglal-
kozni. Vásárolj magadnak pár ruhadarabot, amiben
megjelenhetsz az elkövetkezendő eseményen! Mindenkép-
pen maradj a saját stílusodnál!

Halak: feb. 20. - márc. 20.
Terveid óvatosan kövesd, semmit ne vigyél túlzásba! Járd
a boltokat kedveseddel, így könnyen meg is tudhatod, hogy
milyen ajándékra vágysz! A délutánt és estét töltsétek
együtt! Dinamikussá válsz, kezdeményezőkészséged is jó
hatással van munkavégzésedre. Az otthonodban és szű-
kebb környezetedben uralkodó harmóniát őrizd meg, ne
rontsd el egy kellemetlen beszólással!

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni
rajta!)

Rovatszerkesztők: Adrienn, Betti, Kinga, Evelin, Réka

CSILLAGOK, CSILLAGOK!



Top 10 - a legszerelmesebb filmek

Szeretnénk elhinni, hogy a vásznon pergő események
valósak, és velünk is bármikor megtörténhetnek? Arra nem
szívesen gondolunk, hogy erre kevés esély van. Na és, ha
kevés? A lényeg, hogy nem kizárt!

A filmművészet számos remeket produkált, amely megrí-
kat, megnevettet vagy éppen elgondolkodtat. Következzen
a Csak csajok szubjektív listája!

1.Szerelmünk lapjai (The Notebook)
2.Csillagpor (Stardust)
3.Séta a múltba (A walk to remember)
4.Alkonyat (Twilight)
5.P.S. I love you
6.Definitely, maybe
7.Step up 2
8.A Cinderella story 
9.Bűbáj (Enchanted)
10.Büszkeség és bal-
ítélet

Valentin-napi dekoráció:
Szizálszívek plafonon és virágcserépen

A Valentin-napi deko-
ráció leghálásabb és
leglátványosabb darab-
jai a szizálszívek. A fém-
keretet piros vagy
rózsaszín szizálszálak-
kal tekerik be. Ráadásul
ezek a szívek nem drá-
gák, és felhasználásuk
is széles körű. A legegy-

szerűbb, ha betűzzük a koszorúba, de lógathatjuk őket az
ablak vagy a tükör elé, illetve a mennyezetre erősítve szí-
vesőt készíthetünk.

Szolid, de elegáns ötlet,
hogy egy közepes nagy-
ságú szizálszív közepét be-
metsszük – nem kell
kivágni, elég egy x formájú
bemetszés –, majd óvato-
san egy kisebb cserepes
növény köré húzzuk. Nem-
csak szobarózsa, ciklámen vagy korallvirág köré húzhatjuk
a szizálszívet, hanem akár tavaszi virágokat (krókuszt vagy
jácintot) is felöltözhetünk ily módon.

miről árulkodik a pasid ajándéka?

A Valentin-napban van romantika
meg gyertyafény, de azért igazából az
ajándékot várjuk, valljuk be! Gondol-
nád, mennyi mindent elárul kedvesed-
ről, milyen ajándékkal lep meg?

Bevallod-e vagy sem, egész nap ezt
várod. Az évek során biztosan megta-
nultad fegyelmezni a vonásaidat, még-
sem jött be, amit vártál. De mit üzen
valójában az ajándék?

mióta tart?
Először is fontos tényező, hogy

mégis mióta vagytok együtt. Az első 3-
4 hónapban lehet, hogy kedvesed
kissé mellétrafál, hiszen nem ismer
még téged annyira. Ha már hosszabb
ideje vagytok együtt, könnyebb követ-
keztetéseket levonni az ajándékból,
de légy könyörületes: a Valentin-nap
nem sok variációs lehetőséget nyújt a
hímnemű társadalom számára

Nézd a csomagolást!
Attól függetlenül, hogy hasra estél-e

az ajándéktól vagy sem, a csomago-
lás sokat elárul. Ha drága, profi,
díszes, az nem feltétlenül jelenti, hogy
érted van annyira oda. Gyakran csak
tökéletesnek akar látszani, bizonygatja
önmaga és az alkalom fontosságát.
Ha az ajándék személyes, akkor na-

gyon fontos vagy. Ha az ajándék sem-
leges, akkor a róla alkotott vélemé-
nyed a fontos neki. Ha ő maga
csomagolta be, és egész jól sikerült,
akkor ez a pasi bizony készen áll arra,
hogy bármit megtegyen érted. És ha
be sem csomagolta? Az ilyen pasi
pont ennyi energiát fog rád is szánni…

mi van a csomagban?
Ékszer: A klasszikus ajándék. Az ék-

szerek gyengédséget fejeznek ki, és
azt, hogy komolyan veszi a kapcsola-
totokat.

Ruha: A ruhavásárlás ellenben nagy
merészség – ahogy a parfüm is – ez
azt jelenti, hogy igen jól ismer – leg-
alább is úgy gondolja. Ő az, aki meg-
jegyezte, melyik kirakat előtt
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CSAK CSAJOK

sóhajtottad el magadat, és aki akár tíz
boltot is végigjár a neked szánt dara-
bért, mert pont az kell, pont olyan
színben. Jól becsüld meg, ha kifogtál
egy ilyen srácot!

Szívecskés dolgok: Plüssállatok,
párnák, szíves gyertya, idézetes köny-
vecske… Ha barátod ilyesmivel lep
meg, valószínűleg egy kevésbé krea-
tív egyeddel állsz szemben, aki gyak-
ran teszi azt, amit a tömeg. Jobb ötlet
híján ajándékozott meg, mert min-
denki ezt teszi ilyenkor. Számára ez
az egész Valentin-napi felhajtás in-
kább teher.

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi,
Kriszta és Berni
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FFOOCCII
CHELSEA

A Chelsea Football Club (Chelsea FC) egy profi angol
labdarúgóklub Nyugat-Londonban. 1905-ben alapították
egy kocsmában, jelenleg az FA Premier League-ben, az
angol első osztályban szerepel. A 2005-06-os szezonban
sikeresen megvédték előző idényben szerzett bajnoki első-
ségüket.

A Chelsea FC-t 1905. március 14-én alapították a stadi-
onnal szemben levő Rising Sun pubban (ma: The But-
cher’s Hook) a Fulham Roadon. Mivel a
stadion London Fulham kerületében volt,
a reális csapatnév a Fulham FC lett
volna, viszont ez már foglalt volt. Végül a
szomszédos kerületrQl, a Royal Borough
of Kensington and Chelsea-ről lett az
újonnan alapított klub elnevezve, miután
a London FC, Kensington FC és Stam-
ford Bridge FC nevek el lettek utasítva. A
Southern Football League-be nem nyer-
tek felvételt a Fulham és a Tottenham
Hotspur tiltakozása miatt, viszont nem
sokkal később, 1905. május 29-én felvették a klubot az ak-
kori másodvonalba. A Chelsea lett az első csapat, akik le-
játszott mérkőzés nélkül kerültek a Football League-be.

A Chelsea stadionja, a Stamford Bridge a Fulham Road-
on található Nyugat-Londonban. 42.055 fő befogadására
képes. A klub hagyományos mezszíne a kék felső és alsó,
valamint a fehér sportszár, jelvényében egy pálcát tartó kék
címeroroszlán látható. A klub stadionja a Stamford Bridge,
ahol a Chelsea a megalapítás óta játssza hazai mérkőzé-
seit. Roman Abramovics orosz olajmágnás 2003-ban meg-
vásárolta a klubot. A klub elsQ címerén egy nyugdíjas volt
látható, amirQl aztán a csapat az egyik becenevét is kapta:

The Pensioners, azaz a nyugdíjasok.
A 2004-05-ös szezon volt a Chelsea történetének legsi-

keresebb idénye. 2005-ben ünnepelte a csapat fennállásá-
nak 100-dik évfordulóját. „Ennek alkalmából” megnyerték a
Liga-kupát és – 50 év után újra – bajnokok lettek, ezzel
együtt számos rekordot is felállítottak (legtöbb meccs ka-
pott gól nélkül, legtöbb győzelem, legtöbb pont). A Bajno-
kok Ligájában egymás után a második szezonban is
bejutott az elődöntőbe.

A Chelsea alapembere, a csapatkapitány-helyettes
Frank Lampard az Aranylabda szavazáson a
második lett. 2008. június 11-én bejelentették,
hogy Luiz Felipe Scolari a Chelsea új vezető-
edzője. 2008. július 1-től Scolari első igazo-
lása a szintén brazil születésű Deco volt, aki a
Barcelonától érkezett 10 millió euróért.

A 2005-06-os szezonban ünnepelte a klub
fennállásának századik évfordulóját, ennek
tiszteletére ismét új címert vezettek be, ami-
ben visszatértek a Ted Drake által terveztetett
címer elemei, a kék pálcatartó oroszlán és a
körülötte levő rózsák, labdák, amik a szezon

végén aranyszínűről ismét vörösre változtak.
A 2008-09-es szezont egy Portsmouth feletti 4–0-s győ-

zelemmel kezdték hazai pályán, a gólokat Joe Cole,
Anelka, Lampard és Deco szerezték. A Bajnokok Ligája
2008–09-es kiírásában az első mérkőzésen 4–0-ra győztek
a francia Bordeaux ellen. 2008. szeptember 21-én hazai
pályán értek el 1–1-es döntetlent a Manchester Uniteddel.
A Chelsea gólját Salomon Kalou szerezte a 80. percben,
így megőrizték már 85. mérkőzéses hazai veretlenségi re-
kordjukat.

Rovatszerkesztők: Edy és Nitro

FFOORRmmAA  11
Újdonságokkal szolgáltak mind a csapatok, mind pedig az FIA (Nemzetközi

Automobil Szövetség) tagjai. Ugyanis a minap kiadták az új biztonsági autós
szabályzatot, illetve megjelentek az új autómodellek a csapatoknál. Bemutatták
versenygépüket a Ferrari, McLaren-Mercedes, Toyota, Renault, Williams és a
BMW csapatok. Már túlvannak az első teszteken is, amelyeket pozitívan zárt
minden csapat a folyamatos esőzés ellenére is Portugáliában. 

A versenyautókon számos változtatást tapasztalunk.
Teljesen beszüntették a mellékszárnyak használatát, nem lehet a verseny-

autó középső részén semmilyen elem, amely 75 mm-nél hosszabb légsugarat
hagyna. Így sokkal tisztábbá és egyszerűbbé váltak a modellek. De a legérde-
kesebb változás a két fő vezetőszárnyon tapasztalható. A hátsó magasabb és
keskenyebb lett 30-30 cm-rel. Az első vezetőszárny pedig alacsonyabb lett 75
mm-rel, és szélesebb 40 cm-rel a tavalyi modellhez képest. Viszont van egy ér-
dekes része az egységnek. A szárny középső 50 cm-e szabály szerint nem
szolgálhat leszorító erővel, hanem az ott levő részen a pilóta körönként kétszer
állíthat maximum hat fokot, így fokozva a versenyautó leszorító erejét a ver-
senypálya különböző részein. Továbbá a hátsó vezetőszárny módosítása miatt
a teljes hátsó felfüggesztés megváltozott, emiatt változtatni kellett a motor fek-
vésén is. A változtatások az abroncsoknál fejeződnek be, amelyek slickek lettek
(sima felület). Érdekes, hogy a szabályokat figyelembe véve rajthoz lehetne állni
akár az 1988-as McLaren-Honda MP4-4 Forma 1-es autóval is. A modell egyébként minden idők legsikeresebb Forma 1-
es autója, mert minden versenyt megnyert abban az évben.A biztonsági autós szabály abban változott, hogy be kell len-
nie építve minden autóba egy funkciónak, mely biztonsági autó esetén kiszámolja, hogy meddig maradhat még pályán a
versenyző az üzemanyag alapján, és ha szükséges, bejöhet tankolni. De a pilóta köteles a műszer utasításai alapján cse-
lekedni ilyen helyzetben. Ez alapján a módosítás a 2006-os szabály továbbfejlesztett része.

A továbbiakban izgatottan várjuk az új híreket és persze az új évadot!
Rovatszerkeztő: norbeVort

SpORTIRAm
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KKOORRCCSSOOLLYYAA
A fiatal magyar jégkirálynő

Sebestyén Júlia 1981. május 4-én született
Miskolcon. 2004-ben Európa bajnoka lett műkor-
csolyában.

Júlia már 3 éves kora óta korcsolyázik. 13 éve-
sen került Budapestre. Pályafutását első edzője,
Száraz András mellett kezdte, majd későbbi sike-
reit Gurgen Vardanjannak köszönhetően érte el.

1995-ben kezdett el versenyezni a felnőtt kate-
góriában. Legelső versenye ebben a mezőnyben
az 1995-s Európai Műkorcsolya Bajnokság volt,
ahol a 15. helyen sikerült végeznie. Ugyancsak
15. lett az 1998-as Téli Olimpián. A 2002-es Téli
Olimpián viszont már sikerült elérnie a 8. helye-
zést.

2004-ben megnyerte az Európai
Műkorcsolya Bajnokságot, s így ő az
első magyar nő, aki ezt a címet el-
nyerte. A 2006-os Téli Olimpián saj-
nos csak a 18. lett.

2006 és 2007 a siker éve volt:
megnyerte a 2006-os Kínai-Kupát,
és ezüstérmes lett a 2006-os Orosz-
Kupán. A 2007-es Műkorcsolya EB-n
9-dik lett, a világbajnokságon pedig
a 12-dik.

Az idei Műkorcsolya EB-n csak 8-
dik helyezett lett.

Rovatszerkesztő: Vica

TTEENNIISSzz
Australian Open

Új év, új lehetőségek a teniszezők számára! Kezdődik 2009 első verse-
nye: az Australian Open.

Az Australian Open a Grand Slam-sorozatba tartozó tenisztorna, mely
minden év elején (legtöbbször január második felében) zajlik az ausztráliai
Melbourne-ben. A kialakult rend szerint ez az év első Grand Slam-versenye. 

Először 1905-ben rendezték meg. Eleinte amatőr játékosok számára hir-
dették meg a versenyt. Ekkor Australian Championship vagyis ausztrál baj-
nokság volt a neve, s ezt 1968-ig meg is tartotta. Eredetileg füves pályán
zajlott. Az első helyszín Kooyong volt, Melbourne délkeleti határában. Az
1980-as évektől a Melbourne Parkban kemény, betonborítású pályán rende-
zik a tornát, s ez a helyszín földrajzilag is kedvezőbb, hiszen a város üzleti

központja mellett található, így látogatottabb is. Mint a Grand Slam-tornákon mindig, itt is férfi és női egyéni és páros ver-
senyt, valamint vegyes páros tornát rendeznek. A két legfontosabb pályának, a Rod Laver Arenának és a Vodafone Are-
nának zárható teteje van, így eső esetén sem kell a mérkőzéseket félbeszakítani vagy elhalasztani.

A tavalyi bajnokok: férfiaknál Novak Djokovic (szerb), míg a nőknél Marija Sarapova (orosz).
Rovatszerkesztő: B. Attila

Üvegbe zárt szerelem
Valentin-nap alkalmával a szerelmes párok rendszerint megajándékozzák egymást. Ez az

ajándék lehet egy különleges figyelmesség, mosoly, virág, szerelmes sms vagy más apró aján-
dék. A legtöbben azonban mégis szeretnénk valamilyen különleges kedvességgel meglepni sze-
relmünket. Felmerül tehát a kérdés: mi lehet egy igazán szívhez szóló, egyedi Valentin-napi
ajándék?

Egy üvegkockába gravírozott 3D portré tökéletesen megfelel egy ilyen ajándéknak! Mit takar
ez? Egy olyan üvegkockát, melyben saját arcképünk található meg 3 dimenziós ábraként. A meg-
ajándékozott így egy valóban egyedi, különleges és értékes ajándékkal lesz gazdagabb!

Veszélyes az mp3-lejátszó?
Az MP3-lejátszót, illetve discmant használók nagyjából 10 százaléka halláskárosodást szenvedhet a hallójárataikban

túl hangosan dübörgő zenétől – derül ki az Európai Unió friss vizsgálatából.
Az Európai Bizottság által megrendelt kutatás eredményei szerint azok, akik több mint öt éven keresztül hallgatnak

hangos zenét napi egy óránál hosszabb időtartamban, komoly veszélynek teszik ki hallószerveiket. Európa-szerte nagy-
jából 10 millió ember tartozik a veszélyeztetett zenebarátok csoportjába, köztük megannyi fiatalkorú.

Az Európai Bizottság most a halláskárosodás veszélyét minimalizáló technikai megoldásokat keres, hogy megóvja a
hordozható zenelejátszó berendezéseket napi rendszerességgel használók népes becslések szerint 50 és 100 millió fő
közé eső táborát a korai nagyothallás kialakulásától. A lehetséges megoldások között szerepel a szabványok megváltoz-
tatása is. 

Az Európai Unió biztonsági előírásai 100 decibelben maximalizálják a zenelejátszó készülékek hangerejét, ugyanakkor
a magas frekvenciájú hangok is egyre több szakértőt aggasztanak. A felhasználók gyakran az egyértelműen ártalmas, 89
decibel feletti hangerőn hallgatják kedvenc zenéiket, hogy kizárják a külvilág zavaró neszeit.

Rovatszerkesztők: Tihamér, Sync

TECHNIKA

HANGSzÓRÓ
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50 RON Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha bekül-
död legalább az egyik rejtvény helyes megfejtését.
Határidő 2009. 02. 18.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a februári
számunk győztese. Várjuk megfejtésedet!
A sorsolás időpontja: 2009. 02. 19. nagyszünet

SUDOKU

Töltsd ki az üres négy-
zeteket számjegyekkel
(1-től 9-ig) úgy, hogy
egy-egy sorban, osz-
lopban és nagyobb
(háromszor hármas)
négyzetben egy szám
csak egyszer forduljon
elő!

KEVERT SZÓKERESŐ

Felsoroljuk az elrejtett szavak, kifejezések összekevert be-
tűit. Alkoss belőlük értelmes szavakat, és keresd meg eze-
ket az ábrában! Nyolc irányból (balról jobbra és fordítva,
fentről lefelé és fordítva, valamint átlósan is négy irányban)
is kutakodhatsz. Némelyik betű több szónak is alkotóe-
leme. A rejtvény megfejtése a megmaradt betűkből össze-
állítható szó.

LSŐRÉSCIPŐFEZ, NÉLYHEV, NÓHARO, CEZSS, ERATE-
MIM, LVÉSZÉDETT, SKLOÖRDA, NJUTA, ÖTŐSR, ZIJÉKS-
DER, ONAKK, SAVZI, DUZZTÓZAS, GALKÖRLÉR,
VIÖPZKŐ, SMÉRE, ZÜDKŐ, REÉTT, EREÉRHFEH, NTTŐ-
HEME, ÓGIRELÉP, ZŐLEFE, MÁNKLIO, ÓVZEÓSR, FO-
ASRRZ, NEÉNPZE

Előző rejtvényeink megoldá-
sai:
A szókeresőnk megoldása:
ÁLMODOZIK

A januári keresztrejtvény szerencsés
győztese Faragó Richárd, III. A
osztályos tanuló.

Gratulálunk neki!

Szerelem reggel, ...
Szerelem délben, ...
Szerelem este, ...
Szerelem egész álló nap... ezt az átkozott vízcsapot!

– Képzeld, én annyira szeretem Hajnalkát, hogy már több
száz szerelmeslevelet küldtem neki!
– És hol tartotok?
– Beleszeretett a postásba!

– Szeretsz?
– Szeretlek!
– És meghalnál értem?
– Nem, az enyém egy halhatatlan szerelem.

A nő olyan, mint az olimpiai érem. Harcolnod kell érte,
aztán egy életen át lóg a nyakadon.

Hiszel a szerelemben első látásra, vagy sétáljak el itt még
egyszer?

– Képzelje, már 15 éve házasember vagyok, és még min-
dig ugyanabba a nőbe vagyok szerelmes! Hát nem csodá-
latos?
– Dehogynem! Csak a kedves felesége meg ne tudja!

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

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

Két virág beszélget:
– Szeretsz?
– Szeretlek.
– Akkor szóljunk a méhecskének!

Két szerelmes perec beszélget:
– Perecc?
– Pereclek!

Hogy lehet megállítani a szerelmes birkát?
– I love you.

Férfi a postán: „Mondja csak, van »egyetlen szerelmem-
nek« feliratú képeslap?
Postás: „Természetesen van.”
Férfi: „Akkor tízet kérek...”

– Drágám? Szeretsz engem testestül-lelkestül?
– Ühümmm...
– És engem tartasz a világon a legszebbnek?
– Ühümmm...
– És szerinted gyönyörű az alakom?
– Ühümmm...
– Jaj, drágám, olyan szépeket mondasz nekem!

Rovatszerkesztők: Tibi, DeadslayerX :P 

AGYKROBATA

HUmORzSÁK
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INTRIJÓ
Valentin-nap intris szemmel

Mint mindenki tudja, a Valentin-nap a szerelem, illetve a
szeretet napja, ekkor a szerelmesek megajándékozzák
egymást, de nemcsak a szerelmesek, hanem a rokonok is.

De lássuk, mi a véleménye az intriseknek e különleges
napról. Megkérdeztem egy pár bentlakót, és a vélemények
megoszlottak. Egyesek azt mondták, hogy nagyon szeretik,
és hogy minden évben izgatottan várják, mit fognak kapni
kedvesüktől. Mások azt mondták, hogy szeretik, de nem
várják annyira. Ellenben voltak olyanok is, akik azt mond-

ták, hogy egyáltalán nem várják, és nem is szeretik, mivel
ilyenkor minden évben csak rossz dolog történik velük.
Egyeseknek olyan frappáns válaszaik is voltak, mint pél-
dául: „A Valentin-nap felmelegíti ezt a hideg hónapot”,
„Számomra olyan a Valentin-nap, mint a péntek 13.”, „A Va-
lentin-nap hasonlít a Karácsonyra, mivel mindkettő a szere-
tet ünnepe.”

Amint láthattuk, a Valentin-nap minden bentlakónak mást
jelent, kinek jót, kinek rosszat, de a Valentin-napról hallva,
mindenkinek megdobban a szíve.

Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin, Sync

• Régi informatikai eszközöket elszállítok! Elérhetőség:
boros_rulez@yahoo.com-os ID-n vagy a 0746149543-as
mobilszámon.
• Eladó Xbox-cd, 20 db. Bővebb információk a 11. A -ban
Torma Tibornál.
• Lányok figyelmébe ajánlom! Eladók gyöngyből készített
nyakláncok és karkötők olcsó áron. Akit érdekel, hívjon a
0745507677 telefonszámon, vagy keresse meg a X. B -ben
Varga Beát!
• Eladó számítógép: IBM PC , processzor 3Ghz, DDR1
512Mb RAM, videokártya Intel (R) 64Mb (beépített), hang-
kártya Intel (R) (beépített). További infók a 0751419381
számon vagy a deadslayerx@yahoo.com e-mail címen.
• Eladó Palm M100. Bármilyen infót megtudhatsz internet-
ről és tőlem, ha visszajelzel a deadslayerx@yahoo.com
címre.
• Ha szeretnél trendi körmöket alacsony áron, fordulj hoz-
zám! Választási lehetőségek: zselé műkörmön vagy zselé

a saját körömre. Megtalálsz a XI. B-ben: Péter Tímea.
• Eladó HP Officejet 700 nyomtató. Bővebb információk a
XII. A-ban Edinánál vagy a 0721461209 telefonszámon.
• Eladó fekete, ezüstgolyós piercing. További információ-
kért keressétek Zámbó Bertit a XI. C-ben!
• Eladó Sony Ericsson Z520.További információk a
0747301371 telefonszámon. Bitai Tímea
• Eladó Sony Ericsson 100i mobiltelefon. Információk a
0754589705 telefonszámon. Kolber Dávid
• Eladó új billentyűzet, USB kimenetellel és hangszóró be-
menetellel. Információk a IX. -ben Gergelás Csabánál vagy
a 0740803553 telefonszámon.
Ha szeretnétek hirdetni, venni, elcserélni, eladni valamit,

bátran írjatok hirdetést, és hozzátok be a XI. A osztályba,

vagy küldjétek el a reklam_hirdetes_cs@yahoo.com e-

mail címre!

Rovatszerkesztők: Matanie Ruben, Hajas Roland, Bozóki
Attila, Krista Imre, Jambock Eduárd

BIzARR BAzÁR

Kenguru
Szerdán, 2009. január 28-án került sor a Kenguru angol-

versenyre. Iskolánkból körülbelül  ötven diák vett részt a
versenyen 6. osztálytól 11.-ig. A verseny logikai, angol mű-
veltségi, illetve nyelvtani feladatokat tartalmazott. De nem
kell megijedni, a versenyzők szerint nem volt túl nehéz.

KÖzHÍRRé TéTETIK!
Kézműveskedünk

Az első félév utolsó napja érdekesnek bizonyult az 1-4.
osztályosok számára, ugyanis kézműves foglalkozást tar-
tottak számukra. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkre az egyik
szervező, Khell Jolán tanító néni válaszolt. Feleleteiből
megtudtuk, hogy a foglalkozást Ujj Éva koordinálja, aki so-
kadik alkalommal látogat Aradra Békéscsabáról. A gyere-
kek farsangi témában foglalatoskodtak, de elsajátítottak
több kézműves technikát is. A foglalkozás lényege a gyere-
kek készségeinek fejlesztése és természetesen a szép
munkák megformázása.Valahol Arad városában

Vakáció előtti csütörtökön volt a Valahol Arad városában,
Dinnyés József gitáros-énekes előadássorozatának első
találkozója. Erről kérdeztük iskolánk aligazgatónőjét, Mate-
kovits Máriát.

„Az érdemes művész rendkívüli tanórát ígért, és be is
váltotta! Öt század (16-20.) történelmi, irodalmi, képzőmű-
vészeti relikviáit mutatta be énekben, versben. A budapesti
művész szívesen jön Aradra, több évtizede jár ide, itt pedig
diák és felnőtt is szívesen fogadja. Közvetlensége, hiteles-
sége, gyermek- és emberszeretete mindig fiatalon tartja,
nem győzve hangsúlyozni  az anyanyelv és szülőföld sze-
retetét. A művész múltunk több irányú megismerését szor-
galmazza. Iskolánk évkönyvébe a következőt írta: Kedves
diákok, tanárok! Köszönöm a régi magyarok nevében a fi-
gyelmet. Isten éltessen minket az emlékezet!”



Csiky-Csuky, 2009. február 11. oldal

Implom József helyesírási verseny

2009. január 17-én volt megrendezve iskolánkban az
Implom József helyesírási verseny. A megmérettetés 10
órakor kezdődött el. Iskolánk
helyesírói együtt izgultak a fel-
adatlapok kiosztása előtt és
közben is. Ruja Ildikó és Ru-
dolf Ágnes magyartanárnők
vezették le a versenyt, amely
két részből állt: egy tollbamon-
dásból és egy feladatlapból. A
tollbamondás negyven percig
tartott, amit Rudolf Ágnes ta-
nárnő diktált le nekünk, majd
egy tíz perces rövid szünet
után Ruja Ildikó magyarta-
nárnő kiosztotta a feladatlapo-
kat. A feladatok
megoldásához másfél óra állt rendelkezésünkre.

A verseny után az első emeleti pihenőn kifüggesztették a
javítókulcsot, így, akik kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan
teljesítettek, megnézhették a helyes megoldásokat.

A javító tanárok, azaz Nyári And-
rea, Nyári Melinda, Rudolf Ágnes,
Ruja Ildikó tanárnők gyors munkájá-
nak köszönhetően hétfőn már az
eredményeket is megtekinthettük.
I. helyezett: Csíki Tamás (X. C) és
Kiss Kriszta (XI. A)
II. helyezett: Czeglédi éva (XI. A)
III. helyezett: Gál zoltán (X. A)

Mivel megyénkből csak három diák
vehet részt az országos megmérette-
tésen, iskolánkat Csíki Tamás, Kiss
Kriszta és Czeglédi Éva fogja képvi-
selni. Az országos versenyt január
29. és február 1. között rendezik meg
Sepsiszentgyörgyön.
Gratulálunk nekik!

Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta és Széplaky

mÁKSzEmTŐL mÁKVIRÁGIG
Valentin-nap a szerelem és a szeretet ünnepe. Ilyenkor

az emberek meglepik ajándékkal kedveseiket és családju-
kat is. De mi is valójában a szerelem? Sokan próbálták
meghatározni. Az alábbiakat gyerekek mondták. Lehet,
hogy ők állnak a legközelebb az igazsághoz.

„A szerelem az, amikor egy lány parfümöt fúj magára, a
fiú pedig arcszeszt, aztán találkoznak, és szagolgatják egy-
mást”

„A szerelem az, amikor a mamám kávét csinál a papám-
nak, de mielőtt odaadná neki, belekortyol, hogy biztosan jó-
e az íze.“

„Amikor szerelmes vagy, a szempillád fel-le ugrál, és kis
csillagok keringenek körülötted.“

„A szerelem az, amikor azt mondod egy srácnak, hogy jó
a pólója, és aztán ő minden nap azt veszi fel.“

Amikor egy gyerek szerelmes lesz, mindenki elmosolyog
rajta, hiszen ilyen fiatal korban nem is tudja igazán, mi a
szerelem. Megkértük a III. és VI. osztályos diákokat, hogy
meséljenek nekünk eddigi tapasztalataikról a szerelem
terén.

Minden megkérdezett harmadikos volt már szerelmes, de
ezt mindenki másként élte meg. Hegyi Boglárka szerint lé-
tezik szerelem első látásra. Ő még igazán nem volt szerel-
mes, ezért még senkit sem ajándékozott meg ezen a
napon. Kecskés Márk szerelmes egyik osztálytársába, Ve-
rába. Amikor óvodába járt, a lányt, aki tetszett neki egy
nyaklánccal lepte meg. Faragó Richárd már egyszer sze-
relmes volt egyik osztálytársába, a lány pedig viszonozta

FELHÍVÁS
IRODALmI KREATIVITÁS VERSENY

Idén iskolánkban is szeretnénk megszervezni az Irodalmi Kreativitás Versenyt, amely irodalmi vetélkedő, de az iro-
dalmi olimpiával ellentétben a résztvevőknek nem előre betanult sémák szerint kell leírniuk az elsajátítottakat, hanem tel-
jesen szabadon. Nincsenek sematikus megoldások, előre meghatározott tudásanyag. Az írásnak csupán a tételhez kell
valamilyen módon kötődnie.

A verseny két kategóriában zajlik: IX-X. osztály és XI-XII. osztály. A továbbjutók 2009. április 3. és 5. között részt vehet-
nek az országos szakaszon is.
A megyei szakasz pontos helyszínét és időpontját körözvényben, illetve plakátokon fogjuk közölni.
Várjuk jelentkezéseteket, és reméljük, nagyon sok eredeti és szellemes mű fog születni.

III. A

VI. A
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A HÓNAp SzERELmESEI

Mit kívántok a közeljövőben? 
Mit jelent számotokra a szerelem?

Szerkesztők: a XI. A osztály diákjai
projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelők: Bele Mihály, Kovács Márk, Zsóri Zoltán, 

Matanie Ruben
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Farmec, BEL-AMI, Tulipán, a Csiky Gergely
Iskolacsoport Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Zavaczki Carla és ristin Norbert

Szeretnénk, ha ez a kapcsolat még szorosabb lenne, és ha
még sokáig tartana.
A szerelem szavakkal nem körülírható... a szerelem belül-
ről fakad!

Zavaczki Carla és ristin Norbert

Czeglédi éva és Csányi zsolt

Szeretnénk, ha még sokáig együtt maradnánk, mert na-
gyon jól megegyezünk!
A szerelem nagyon jó dolog…érzed, hogy van valaki mel-
letted, akire számíthatsz, aki elnézze a „hibáid“ (azért nem
mindegyiket). Úgy érzed, hogy vele jó minden perc!

Czeglédi éva és Csányi zsolt

Rovatszerkesztők: Józsi, Édi, anikó, Roli és Timi

szerelmét. Titokban szerették egymást. Amikor a
szerelemről beszéltek mindig elpirultak. Hudec
Martina is volt már szerelmes az egyik osztálytár-
sába. Ő nem hiszi, hogy létezik szerelem első lá-
tásra.

A VI. osztályos Hankó Thaliát is megkérdeztük a
Valentin-napról. Ebből az alkalomból szeretteit és
barátait szokta megajándékozni. Régebben sze-
relmes volt Che Guevarába, aki kubai miniszter
volt. Tavaly Valentin-nap alkalmából egy szívecs-
két kapott. Az idén ő is szerelmes, és lehet, hogy
barátjával megajándékozzák egymást.

Kívánunk minden III. és VI. osztályos diáknak
sok boldogságot, s hogy a megfelelő időben talál-
ják meg a nagy Őt!

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi és Réka


