
Sziasztok!
Ismét itt vagyunk, hogy tudassunk veletek minden érdekességet, hírt, újdonságot, ami a 

sulit, de legfőbbképpen titeket érint és érdekel. A két legfontosabb esemény, amely sok diákot 
mozgósított ebben a hónapban, a farsang és a Valentin-nap volt. (Voltak tantárgyversenyek 
is, de ezek – sajnos – jóval kevesebbeket érintettek.)

Kezdjük akkor a farsanggal, hiszen az mindenkinek szólt, mindenki részese lehetett, 
függetlenül attól, hogy van-e kedvese vagy sem. Kicsik, nagyok, tanárok és szülők egyaránt 
lelkesednek ilyenkor, hiszen a jelmezek, maszkok misztikus hangulatához és az élmény 
teljességéhez kell a segítség, kiveszi a részét a munkából mindenki a jó eredmények elérése 
érdekében. Van, hogy a nagyi varrja a kosztümöket, de az oszi ötletei is mindig jól jönnek.

A líceum diákjainak a 10.-es évfolyam szervezte a mulatságot, így ők a görögök isteneit 
megidézve ünnepeltek, az 5-8. osztályosok és az elemisták is szebbnél szebb jelmezekbe 
bújva búcsúztatták a telet, mert hát a farsang végső soron erről szól: a rossz szellemek, a tél 
elűzéséről.

De azért ne felejtkezzünk el a Bálint-napról sem, közismertebb nevén a Valentin-napról! 
Ez az a nemzetközileg elismert nap, amikor a turbékoló párok még jobban összebújnak, 
és így ünneplik szerelmüket. Az utóbbi időben szinte túlzottan felkapott alkalom már-
már rituálénak számít a szerelmesek között... a kötelező kellékek közé a vörös rózsa, a 
plüss állatkák – lehetőleg piros vagy rózsaszín szívecskékkel díszítve –, az éttermi vacsora 
és természetesen a csokoládé tartozik. A merészebbek persze nem állnak le ezeknél a 
megszokott ajándékoknál, volt, aki búvárkodni vitte kedvesét, volt, aki külföldre repült 
párjával megünnepelni e jeles eseményt, de olyanról is hallottunk, hogy ezen a napon tették 
fel merészebb férfi ak (ritka esetben, de akadtak nők is) a Nagy kérdést szívük választottjának. 
Ezek a dolgok persze pénztárca függőek is, de ha valaki kreatív, akkor határ a csillagos ég, 
ami a meglepetéseket illeti.

Azonban ha engem kérdeztek, én amondó vagyok, hogy ez a túlértékelt ünnep rossz 
hatással van az ifjú szívekre, mert sokan rosszul fogják fel a szerelmet, és hajlamosak csak 
ezen a napon megemlékezni arról, hogy szerelmesek, és hogy párjuk ajándékot, meglepetést 
érdemelne. Véleményem szerint, ha szeretsz valakit, akkor azt mindennap érzed, és nap 
mint nap próbálod boldoggá tenni. Tedd szebbé a napját Valentinkor, de tudd elmondani, 
hogy minden napotok szép együtt, függetlenül attól, hogy február 14-e vagy július 16-a van.

Csikysektől Csikyseknek

Csakis Nektek!
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 5. évfolyam 5. szám

DustyDawn16.

Mikes Kelemen tantárgyverseny 
(10. oldal) Olümposz a Csikyben

(7. oldal)
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Itt  a farsang áll a bál...
Képgaléria

III. osztály

IV. osztály

II. osztály

I. osztály

IX. A osztály

IX. B osztályElőkészítő osztály

VI.B osztály
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 HALIHÓ!!!
Krəatív krapek vagy?
Szeretsz verseket írni,
vagy szépen rajzolsz?

ITT a lehetőség,
hogy publikáld műveidet!
Nem kell mást tenned,

mint eljuttatni őket
Molnár Katalin vagy

Bella Zoltán
11. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők:
Kathy és Zoli

Cseh Jenifer VIII.B
Schmidt Tímea XI.A

Így művészkedtek ti!



Tanár úr / tanárnő kérem!
A februári számunkban a Erdélyi Kinga tanárnőről szerettünk volna többet megtudni.

1. Milyennek találja a Csiky diákjait?

Nagyon eleven és gazdag fantáziával, sok ötlettel rendelkező fi atalok, akiknek nem ártana egy kis katonai 
nevelés.

2. Nehéz volt megszoknia ezt az iskolát?

Egyáltalán nem.

3. Mit szeret tenni szabadidejében?

Szórakozni, pihenni, játszani, pihenni, kirándulni, pihenni, táncolni, 
pihenni, sportolni, pihenni, kulturális műsorokon részt venni, pihenni, 
baráti körben lenni és beszélgetni, majd … szerintetek? Pihenni!

4. Van más foglalkozása is a testnevelés tanításán kívül?

Igen, koreográfus is vagyok.

Köszönjük a tanárnőnek a válaszokat!

Rovatszerkesztő: Melánia
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Naschauer Kinga:

A gólyák

A kéményen a gólyafészek
most már üresen áll.
A gazdája már régóta
melegebb országban jár.

Jól tudja, hogy idehaza,
újra kitavaszodik,
gólyamama s gólyapapa
majd összeházasodik.

Tavasszal majd megjavítják
szép családi fészküket,
s fi ókáik örömére
boldogan éldegélnek.

Sipos Szilárd:

Munkadal

Dolgozzál te kalapács,
Serényen munkáld a vasat!
Ne fáradjon a kovács,
Lásd el karddal a hadat!

A királynak különlegest,
Hibátlant alkossál,
Gyémánt keménységű acélt
Kardjából ne sajnáljál!

Munkálkodj hát éjjel-nappal,
Ó, te drága kalapács!
Nélküled a haza elvész,
Ha az üllő mellől elmész.

Ezért maradj mindig ott,
Végezd szorgosan dolgod,
Minden harcos viselje vérted,
Ha kell, munkádért add élted!

Pálfi  Mónika:

Munkadal

Bányák mélyén, bányák fenekén,
Dolgozik a csákány, kérges a tenyér.
Csendül a dal, csattan a csákány,
Törik a gyémánt, ha éles a csákány,
Fárad a láb, és kérges a tenyér,
Kell a családnak otthon a kenyér.

Farkas Ibolya:

Munkadal

Hej fűnyíró, fűnyíró,
Veled dolgozni de jó!
Sokkal jobb vagy, mint a sarló,
Ki csak kezemet vágni jó.

Hej fűnyíró, fűnyíró,
Veled a pázsit csudajó!
Benne hempereg a Pista, 
S táncol vígan a Piroska 

Hej fűnyíró, fűnyíró, 
Barikák pázsitja lesz így jó, 
De legelhet kecske, ló,
Sőt akár a kis tinó.

Birta Andrea:

A szerelem

A szerelem szép dolog,
Akinek megvan, az boldog.
Ha szomorú vagy vidám vagy,
A másik mindig veled van.

Fél meg fél egymásra talál,
Fiú meg lány kitesz egy párt.
Este két test egymáshoz simul,
reggel egy mosoly a napon múl.
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Csillagok, csillagok!

SKORPIÓ
A februári hónapban sok energiát 
pazarolsz el felesleges dolgokra, próbálj 
koncentrálni inkább a tanulásra, mert 

könnyen kaphatsz néhány hármast. A csillagok 
állása szerint az egészséged kitűnő, és nincs 
mitől félned. Szerelmi életedben nagy változások 
lesznek, még a nagy ő-re is rátalálhatsz, csak 
nyitott szemekkel kell járnod! Szerencsenapok: 
2., 6., 23.

NYILAS
Nagyon szerencsés jegy vagy, mivel 
nagyon jó barátokat tudhatsz 
magadénak, nagyon szeretnek, és 
o   vannak, ha szükséged van rájuk. 

Ámor nyila pont szíven talált el: egy új kapcsolat 
bontakozik ki, vagy egy régi lángol fel. Vigyázz az 
egészségedre, próbálj egészségesen táplálkozni, 
és elkerülheted a megfázást. Járj tornaórákra, 
és ne felejtsd o  hon a tornafelszerelésedet! 
Szerencsenapok: 28., 8., 18.

BAK
Ebben a hónapban energikus és 
kiegyensúlyozo   leszel, s ez a 
tanulásodon is meglátszik. Sokan 

irigykedni fognak rád, de te ügyet se vess rájuk, 
csak légy op  mista, és tarts ki a célod melle  ! A 
szerelmet nem neked találták ki, olyan számodra, 
mintha kínai lenne. A hónap végén egy enyhe 
megfázás kerülget, de hamar elillan. Figyelj 
oda barátaidra, mert keveset törődsz velük! 
Szerencsenapok: 1., 14., 26.

BIKA
Szívecskék hullnak az égből, és csupa 
rózsaszín minden! Téged talált el 
leginkább Ámor nyila, és szerencsés 

is vagy, mert viszonozzák szerelmed. Sokan 
szeretnének a helyedben lenni. Figyelj oda az 
étkezésre, mivel a szerelem kábít, de nem táplál. 
Matekórákon ne csak álmodozz, hanem próbálj 
meg számolni is, mert a képletek nem szállnak be 
maguktól a fejedbe. Szerencsenapok: 3., 15., 27.

IKREK
Nagyon nem szereted a hideget, ezért 
nagyon várod, hogy eljöjjön a tavasz. 
Sok nehézségen mentél keresztül az 
előző hónapban, ami eléggé kimeríte  , 

de február második fele olyan neked, mint 
egy vitaminbomba. Ne legyél bezárkózo  , 
és ne utasítsd el barátaidat, mikor a városba 
hívnak. Próbálj lazítani és magaddal törődni! 
Szerencsenapok: 9., 20., 28.

RÁK
A február számodra harmóniát és 
boldogságot hoz. Erősödnek a kötelékek 

közted és a barátaid közö  , illetve mélyebb 
érzéseket kezdesz el táplálni szerelmed iránt. 
Korainak hangzik, de úgy érzed, megtaláltad 
az igazit. Élvezd ki a sok jót, ami ebben a 
hónapban rád vár, mert ki tudja, mit hoz a jövő. 
Szerencsenapok: 2., 19., 26.

OROSZLÁN
Február van, és te már érzed a tavasz 
közeledtét. Ne aggódj, mert sok jó 
dolgot hoz majd a számodra. Szerencsét, 

boldogságot és nem utolsó sorban szerelmet. 
De vigyázz, jól ki kell nyitnod a szemed, mert a 
szerelem nem fog könnyen az öledbe hullni. 
Iskolai dolgok terén szokásos módon bajban vagy, 
az új évben sem tartod be a határidőket, és ez 
nehézségeket okoz. Szerencsenapok: 1., 7., 25.

VÍZÖNTŐ
A februári hónap vitákban gazdag lesz 
számodra, mivel sokkal ingerlékenyebb 
vagy, mint általában szoktál lenni. Ezt 

annak köszönheted, hogy nem törődsz magaddal 
eleget, és a felgyülemle   dühöt másokon vezeted 
le. Figyelj oda erre, mert néha olyanokat is 
megbántasz, akik nem érdemlik meg. A szerelem 
terén is ugyanez a helyzet, félsz megnyitni a 
szíved és befogadni a feléd áramló szeretetet. 
Szerencsenapok: 2., 16., 28.

SZŰZ
Váratlan dolgokból nem lesz hiány 
ebben a hónapban, ezért legyél mindig 
készen, bármiről legyen is szó. Sok jó, de 
néhány rossz jegyet is be fogsz szerezni 

ennek a hónapnak a folyamán. Családi ügyeiddel 
sem lesz minden a legnagyobb rendben, próbálj 
nem lobbanékonyan viselkedni a veszekedések 
elkerülése érdekében. Szerencsenapok:9.,14., 22.

HAL
A február olyan számodra, mint egy 
péntek 13. A hetek nehezen telnek 
el, dolgozatot dolgozat után írsz, és 

néhány tanár ki is szemel magának, és feleletek 
sorozata vár rád. Barátaid melle  ed állnak, és 
próbálják tartani a lelket benned. Nyugodtan 
támaszkodj rájuk. Szerelmed segíteni próbál, de 
ne utasítsd el, fi gyelj oda rá is, mert akaratlanul is 
megbánthatod. Szerencsenapok: 7., 12., 21.

KOS
Álmodozó lélek vagy, így hajlamos arra, 
hogy többet láss bele egy kapcsolatba, 
mint ami igazából van. Ügyelj erre, mivel 

ha túl nagyot álmodsz, nagyot is koppanhatsz, ami 
nem túl jó érzés, főleg hogy egy kis realizmussal 
könnyedén elkerülheted. Az iskolában minden a 
legnagyobb rendben megy, csak így tovább, és 
mindenki meg lesz elégedve a teljesítményeddel. 
Szerencsenapok: 6., 13., 21.

MÉRLEG
Akadályokba ütközhetsz a februári 
hónap folyamán, de szerencsére állandó 
megfontoltságod mia   könnyedén 

átléped majd azokat. Ámor meghozza neked a 
várva várt szerelmet, mely teljesen kitöl   majd 
minden szabadidőd. Ezért vigyáznod kell majd, 
hogy ne hanyagold el a barátaidat sem, és hogy 
megtaláld a tökéletes egyensúlyt a szabadidőd 
eltöltését illetően. Szerencsenapok: 3., 11., 24.

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

Rovatszerkesztők: Dóra és Réka



Kívánságkosár
*Boldog születésnapot Nórinak! :* Reni, Berni, Kathy

*Nagyon boldog születésnapot kívánnak
Mészár Zsófi ának az osztálytársai!

*Boldog névnapot a drága Lídiánknak! :* Berni, Kathy, Reni, Nóri
*Boldog születésnapot kíván Bettynek és Noéminek a XII. D!

*Boldog névnapot kívánok Lidóóómnak! Diácska:*
*Boldog születésnapot kíván Milánnak a XI. D! :)

*Boldog születésnapot Csipkár Endrének!
                                                                                 
                                                                                 Rovatszerkesztő: Melánia
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Aranyköpések

Rovatszerkesztő: Bernii :) 

Humorzsák

Rovatszerkesztő: Andi

*Az Abafi  című regényben 
történelmi személy Szilán basa.
*Turi Dani télen nem aktiválódott 
annyit.
*Mikes János volt San Francisco.
*Sejtetés, hogy a fekete ló Zsiga.
*Timár levelet kapott 
Cappuccinótól.
*Timár hajóha eljutott Orosvárra.
*Van 2 x pontom magyarból.
*Ali Csorbacsip Tímea apja.
*Februári horoszkóp: 
„szerencsenapok 30., 8., 18.”

Mi a balneológia?
*Tengeri állatokkal foglalkozik, 
azokat tanulmányozza.
*A bálnákkal foglalkozó tudomány.
*Vízzel foglalkozó tudomány.

Mit jelent a revendikál?
*Meggyógyul.
*Szónokol, dicsekszik.

Mit jelent a strázsa?
*Azt, hogy valaki gond alatt van.

Mi a dalárda?
*Vita vagy hangszer.

Mi az antikvárium?
*Ahol a halakat nevelik.
*Antik tárgyak múzeuma.
*Történelmi dolgokat lefedő 
üvegtest.

Mit jelent a magasztal szó?
*Arra kér, hogy maradj még.
*Rosszul érzi magát valami miatt, 
amit cselekedett.

Két ügyvéd az ebédszünetben 
leugrik az étterembe ebédelni. 
Már majdnem odaérnek, amikor 
egyikük a fejéhez kap:
– Úristen, elfelejtettem bezárni az 
irodánkat!
Mire a másik:
– Ugyan már, mitől félsz, hiszen 
mindketten itt vagyunk!

– Ártatlannak érzi magát vagy 
bűnösnek? – kérdezi a bíró a 
vádlottat.
– Tudna esetleg még valami más 
válaszlehetőséget is ajánlani, bíró 
úr?

Móricka lelkendezve megy haza 
az első thaibox edzéséről.
– Anya, anya, képzeld, többé nem 
lesz szükségem a fogszabályzóra!

A mérkőzés után az edző így szól 
a csatárhoz:
– Öregem, téged csak két dolog 
akadályoz abban, hogy jó 

futballista legyél!
– Micsoda?
– A két lábad.

A sportolót beviszik a kórházba. 
A nővér kiveszi a lázmérőt, és 
odaadja az orvosnak.
– Mennyi a lázam doki?
– 39,9 fok.
– Az sok?
– Nagyon.
– És mennyi a világcsúcs?

Hazamegy Pistike a focimeccsről, 
és büszkén újságolja:
– Képzeld, Papa, két gólt is rúgtam!
– Nagyszerű. És mennyi lett a 
végeredmény?
– 1:1.

David Beckhamet megkérik, hogy 
számoljon el 13-ig. Beckham 
számol: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13.
– Dehát a tizenegyest kihagytad!
– Azt mindig kihagyom.

Kovács kérdi a haverját:
– Figyelj, te miért sántítasz?
– Semmiség, egy szimpla 
focibaleset!
– Nem is tudtam, hogy szoktál 
focizni.
– Nem is. Csak tegnap kikapott 
a válogatott, és mérgemben 
belerúgtam a tévébe
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Híres sportolók:
Lewis Hamilton

Forma 1

Rovatszerkesztő: Be@

Rovatszerkesztő: Dyna

SPORTIRAM

Hogyan telt
a tesztidőszak?

Ki a legerősebb?

Február 5-8. között zajlottak 
Jerezben az idei első tesztnapok. 
Lássuk, mi történt e négy nap alatt!

Általában a csapat két pilótája 
két-két nap vett részt a tesztelésen.

Február 5., az első tesztnap, 
úgy telt, mint ahogy nálunk a hétfő 
szokott. A pilóták délelőtt még 
álmosak voltak, a csapat, mint 
minket a tanárok, noszogatták 
pilótáikat a munkára. Délelőtt 
nem is születtek említésre méltó 
eredmények. Több pilóta alatt is 
megállt az autó. A Williams csapat 
még a tavalyi autót tesztelte. A 
délután már pörgősebben telt, 
mindenki 110%-ot adott bele. 
A délután csúcspontját az újonc 
Max Chilton, a Marussia egyik 
pilótája okozta, aki egy izgalmas 
kicsúszással kezdte évét. A 
végeredmény az első napon a 
következő lett: Jenson Button 
(McLaren): 1:18:861, Mark 
Webber (Red Bull): +0.848, 
Romain Grosjean (Lotus): +0.935, 
Paul di Resta (Force India): 
+1.482, Daniel Ricciardo (Torro 
Rosso): +1.540 és Felipe Massa 
(Ferrari): +1.675.

Február 6-án, a második 
tesztnapon Hamilton is 
megérkezett, akinek nem kezdődött 
fényesen az éve a Mercedesnél, 
mert a gumifalba vágódott, később 
kiderült, hogy ez műszaki hiba 
miatt történt. Kisebb-nagyobb 
szüneteket kellett tartani az 
újoncok miatt, és minden csapatnál 
akadt egy-két kisebb hiba. A 
végeredmény a második napon a 
következő lett: Romain Grosjean 
(Lotus): 1:18:218, Paul di Resta 
(Force India): +0.785, Daniel 
Riccardo (Torro Rosso): +0.916, 
Mark Webber (Red Bull): +1.120, 
Nico Hülkenberg (Sauber): +1.284 
és Lewis Hamilton (Mercedes): 
+1.301.

A harmadik tesztnapot sokan 
várták, hiszen ezen a napon lépett 

színre a címvédő, Sebastian Vettel 
és jó barátja, Kimi Räikkönen. A 
Force India újonc tesztpilótája, 
James Roossiter, aki eddig csak 
szimulátoron vezetett Forma 1-es 
autót, a boxutcában elmérte a 
féktávot, és elütött egy szerelőt, 
aki egy-két zúzódással megúszta 
a dolgot. Nico Rosberg tette meg 
a legtöbb kört, méghozzá 148-at. 
Jenson Button úgy fejezte be az 
edzést, hogy öt körrel az edzés 
vége előtt megállt a McLaren, mert 
kifogyott az üzemanyag. Ezen jót 
nevetett, ezért az a vélemény, hogy 
a McLaren arra volt kíváncsi, 
hogy meddig megy el az autó 
teli tankkal. A végeredmény a 
harmadik napon a következő: 
Felipe Massa (Ferrari): 1:17:879, 
Nico Rosberg (Mercedes): +0.887, 
Sebastian Vettel (Red Bull): 
+1.173, Kimi Räikkönen (Lotus): 
+1.321, Jean-Eric Vergne (Torro 
Rosso): +1.368 és James Roositer 
(Force India): +1.424.

A negyedik tesztnapon a Force 
India csapatnál megjelent egy 
olyan újonc, akit már sokan vártak, 
Jules Bianchi. A Ferrarit Pedro 
de la Rosa vezette. Jól megállta 
helyét a Sauber újonca, Esteban 
Gutierrez is. Délelőtt a Ferrari 
váltója felmondta a szolgálatot, 
de délutánra megjavították. Ezek 
után a pálya „esett szét”. Nem szó 
szerint, viszont tény, ami tény, 
az egyik kerékvető kiszakadt az 
igénybevételnél egy darabon, 
és a tátongó lyuk miatt majd 
egy órát állt a teszt. A csapatok 
szeretnék, ha jövőre nem itt lenne 
a teszt, mert ez a pálya már kezd 
alkalmatlan lenni erre a célra. A 
végeredmény a negyedik napon a 
következő lett: Kimi Räikkönen 
(Lotus): 1:18:148, Jules Bianchi  
(Force India): +0.027, Sebastian 
Vettel (Red Bull): +0.417, Esteban 
Gutierrez (Sauber): +0.521, Jean-
Eric Vergne (Torro Rosso): +0.612 
és Lewis Hamilton (Mercedes): 
+0.757.

Az eredményeket tekintve 
én a következőket vontam le. 
Szerintem az egyik legerősebb 
csapat a Lotus lehet, hiszen mind 
a négy napon benne voltak a 
TOP6-ban, és két nap elsők lettek, 
egyszer Grosjeannal és egyszer 
Kimivel. A többi csapat is közel 
áll, egyformának tűnnek egyelőre 

az erőviszonyok. Ismerve a Red 
Bullt nem mutattak meg még 
mindent. Az újoncok ügyeseknek 
bizonyultak. A négy nap alatt a 
legjobb időt Felipe Massa futotta, 
ami 1:17:879 volt. A következő 
tesztidőszak február 19-22. között 
lesz Barcelonában. Az első futam 
az Ausztrál Nagydíj lesz, amit 
március 17-én rendeznek meg.

U. I.: Addig is kellemes sulit, 
és minden F1 rajongónak üzenem, 
hogy kitartás, mert már kevesebb, 
mint egy hónap van hátra a 
kezdésig. :)

„Új év, új 
l e h e tő s é g e k . " 
Nem csak mi, 
hanem a sportolók 
is néha így látják. 
Így látta a Forma1 
első színesbőrű 
világbajnoka is, 
Lewis Hamilton.
Teljes nevén 
Lewis Carl 
D a v i d s o n 

Hamilton 1985. jan. 7-én 
született az angliai Stevenage, 
Hertfordshire-ban. Már kiskorában 
kitűnt tehetségével, s már 12 éves 
korában leszerződtette a McLaren-
Mercedes Forma-1-es csapata. 
Pályafutása során a brit Formula 
Renault-ban is versenyzett, ahol 
2000-ben európai gokartbajnok 
lett. 2007-ben debütált a Forma-1-
ben, s már az első évében remekül 
teljesített, és a világbajnokság 
második helyét szerezte meg, 
Kimi Räikkönen mögött. Második 
évében sikerült valóra váltania 
az álmait, világbajnok lett a 
McLaren-Mercedesszel. 5 év után 
hagyta el a McLarent, s egy 3 éves 
szerződést írt alá a Mercedes gyári 
csapatával.
Lássunk pár érdekességet Lewisról: 
2007 végén ismerkedett meg 
Nicole Scherzingerrel, akivel már 
több szakításon is túlvannak, mégis 
a mai napig kitartanak egymás 
mellett, és már a család is bővül 
egy kiskutyával, Roscoe-val. Ő az 
első színesbőrű Forma 1-es pilóta 
és egyben világbajnok. Édesanyja 
fehér, édesapja színesbőrű. Van 
egy öccse, Nicolas.
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Mostani cikkemben a focivilág 
következő nagy tornáját, a 2014-
es világbajnokságot szeretném 
nektek bemutatni.

A 2014-es világbajnokságot 
Brazíliában rendezik meg, 2014. 
június 12. és július 13. között. Úgy 
lett Brazília a tornaházigazda, hogy 
a Fifa új rotációs rendszert vezetett 
be. Ez azt jelenti, hogy minden 
világbajnokságra megjelölnek 
egy kontinenst, és csak onnan 
jelentkezhetnek országok a 
rendezésre. Dél-Amerikából csak 
Brazília jelentkezett, így egyedüli 
pályázóként Brazília lesz a 
rendező. Brazília legutóbb 1955-
ben rendezett világbajnokságot, 
Dél Amerikában pedig 1978-ban 
volt utoljára. A mérkőzések 12 
brazil városban lesznek: Rio de 
Janeiro, São Paulo, Brazíliaváros, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Salvador da Bahia, Cuiabá, 
Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal 
és Recife-ben.

A döntő Rio de Janeiróban 
lesz, a Maracana világhírű 
stadionban. Brazília, mint rendező 
ország, automatikus résztvevője 
lesz a világbajnokságnak, 
ellenben a világbajnoki 
címvédő 2002 óta nem jogosult 
selejtező nélküli, automatikus 
világbajnoki részvételre, tehát 
Spanyolországnak is selejtezőt 
kell játszania. A teljes részvételi 
jogok a következőképpen 
mutatnak: Európa – 13 hely, 
Afrika – 5 hely, Dél-Amerika – 
4 vagy 5 hely, Ázsia – 4 vagy 5 
hely, Észak-Közép Amerika – 3 
vagy 4 hely és legvégül Óceánia 
– 0 vagy 1 résztvevő. A selejtezők 
már folyamatban vannak, és 
szeptemberben tudni fogjuk, hogy 
kik lesznek a résztvevők, 2014. 
december 6-án pedig a csoportokat 
is ki fogják sorsolni.

Biztosan fergeteges lesz a 
turné, az egész világ követni fogja, 
köztük mi is, még akkor is, ha az 
érettségi a nyakunkon lesz! :)

Olümposz
a Csikyben

Ki ne hallott 
volna már élete során 
a görög istenekről? 
Diákjainkat nagy 
szerencse érte, 
mivel február 7-én 
személyesen is 

találkozhattak velük, hiszen idén 
a Csiky Olümposzán szervezték a 
farsangi bált a X. osztályosok. A 
zsűri tagjai a következők voltak: 
Zeusz – Juhász Béla igazgató úr– 
és további istenek: Puskel Tünde 
Emese, Erdélyi Kinga, Milka Zsolt 
és Hasas Paul, akik szintén jelmezt 
öltöttek magukra.

Alig jöttünk vissza a vakációból, 
máris nekiláttunk a tennivalóknak. 
A négy tizedik osztály közösen, 
alig 1 hónap alatt szervezte meg a 
görög mitológiai farsangot. Nem 
is tudom, melyik volt nehezebb 
feladat: támogatókat szerezni vagy 
az osztályokat toborozni, hogy 
szerepeljenek a rendezvényen. 
Támogatóink voltak: Pizza 5 
Colturi, Pizza Gonzales, Boema 
cukrászda, Crisan cukrászda, 
Nyugati Jelen, MobiLux, 
InMemoriam Kuki, RMDSZ, 
Farmec, Caexim, Comp-ar, Wine 
Princes, Atcopan és Andreea 
Kft Angyalkútról, Duna Tv 
Szerkesztősége, Balogh Malvina 
fodrász, Kastel szépségszalon, 
Super Lady, Szegedi Halászcsárda,  
Anemone,  Enigma, Máltai 
Szeretetszolgálat, Speedy. 
Nekik köszönhetően rengeteg 
értékes ajándékkal díjazhattuk a 
versenyzőket, illetve fantasztikus 
t o m b o l a n y e r e m é n y e k e t 
sorsolhattunk ki: kozmetikai és 
fodrászati vochert, pizzavásárlási 
utalványt, tortát, virágcsokrot, 
étkezési utalványt, fénykép-
előhívási utalványt, egyszer 
használatos fényképezőgépet, 
kozmetikai cikket, ruhaneműt, 
számológépet, díszgyertyát, üdítőt, 
csokoládét stb.

A X. osztályosok egy 
zorba tánccal nyitották meg 
az ünnepséget, majd egy rövid 
közjátékkal konferálták fel a 
főnyereményt, mely egy görög 
istennőt ábrázoló kupa volt, 
kezében a győzelem jelével. Ezt 
követően, a témához illően a 9. C 

osztály az Erisz almájával keltett 
viszályt, de szerencsére csak 
maguk közt. Utána a 11. B osztályos 
Tar Adolf és párja, Szabó Noémi, 
aki Magyarországról érkezett, 
egy fergeteges freestyle tánccal 
nyűgözte le a nézőket. Hirtelen a 
9. B diákjai ijesztgették rövid ideig 
a közönséget, majd következett a 
12. D osztály érettségi paródiája, 
mely szintén nagy sikert aratott. A 
9. A Legek legje díjátadó gáláján 
sok híres sztár volt jelen, mint pl: 
Justin Bieber, Lady Gaga, Chuck 
Norris, Adele és persze Michael 
Jackson, akinek csak a szelleme 
jutott el hozzánk. Természetesen 
nem hiányozhatott a népszerű 
Gangnam style tánc sem. A X. A 
osztályos lányok, Zámbori Renáta 
és Máthé Emese, azaz a Múzsák 
tánctudásukkal nyűgöztek le, majd 
következtek a széles mosolyú 
12. C-sek is Joker néven. Végül, 
de nem utolsó sorban, az intris 
méhecskék lepték el a tornatermet, 
akik aranyos táncukkal elnyerték 
úgy a zsűri, mint a közönség 
tetszését, hiszen az idei farsangon 
ők vitték el a pálmát, azaz az 
istennős kupát és persze a vele járó 
tortát és egyéb nyereményeket.

A közönség is szavazhatott, 
mellyel nagyban befolyásolta 
a zsűri döntését. Iskolánk 
társastánccsoportja, Erdélyi 
Kinga tanárnő vezetésével, 
egy összeállítást mutatott be a 
közönségnek az eddig tanultakból, 
melyben a hosszú keringőruhákat 
a fi úk egy szempillantás alatt 
letépték, s a lányok a rövid 
táncruhában folytatták a 
produkciót. Természetesen nagy 
sikert arattak. Tombolahúzás 
következett, majd Adolf és párja 
egy keringővel kápráztatott el 
mindenkit. Hosszas várakozás 
után a zsűri meghozta döntését, 
és az ajándékok kiosztása után 
fergeteges buli várt mindenkire.

I. hely: Intri kaptár
II. hely: Érettségi paródia (12. D) 

III. hely: Legek legje (9. A) 
Különdíjak és dicséretek: Erisz 

almája (9. C), Tar Adolf és Szabó 
Noémi (11. B), Zámbori Renáta és 
Máthé Emese (X. A), Joker (12. 
C), Zombik (9. B ).

Pálfi  Kinga (10. C)
Rovatszerkesztő: Boti



Figyelem, csajok! Most egy 
teszttel szeretnénk segíteni 
nektek!!:D

Milyen cuccok illenek a 
személyiségedhez?

1. Hogyan viseled a ruháidat?
a) Mindig összeillesztem a 

ruhadarabokat. 
b) A ruháimban csak néhány 

dolog illik össze.
c) Látszólag össze nem illő 

rucikat viselek, ami szerintem 
menő.

2. Milyen kiegészítőből van a 
legtöbb?

a) Bizsuból: karkötő, nyaklánc, 
fülbevaló...

b) Sapiból: baseball sapka, 
utcai...

c) Táskából vagy övből.
3. Milyen ruhákat szeretsz 

viselni?
a) Mindenképpen divatos és 

feltűnő ruhákat.
b) Normál rucikat, egy kis 

extrával.
c) Kényelmes ruhákat.
4. Mikor viseled a divatos 

ruháidat?
a) Mindig, hiszen csak az van.
b) Hétköznap, a suliban és 

randikon.
c) Ha buliba megyek.
5. Milyen színű ruhából van a 

legtöbb?
a) Lila, fekete, pink vagy fehér.
b) Fekete meg amilyen megy a 

szememhez...
c) Mindenféle.
6. Mely színek tetszenek?
a) Lila vagy rózsaszín.
b) Sárgás árnyalatok.
c) Vegyes.

Kiértékelés:
A legtöbb válasz a): 

Divatdiktátor
Nagyon jól öltözködsz, és ezt 

a barátnőid is észrevették már. 

Kizárólag divatos cuccokban jársz.
Tanács: A te esetedben egy 

egyéni stílusra lenne szükség, 
hogy megtartsd a divatdiktátor 
címet. Ha egyéni stílusod van, 
máris könnyebb két ruci között 
dönteni.

Fontos: Ne legyen két hasonló 
cuccod.

A legtöbb válasz b): Csini csaj
Jó ruháid vannak, és jól 

is viseled őket. Képes lennél 
bármelyik fi ú fejét elcsavarni.

Tanács: Fontos, hogy ne öltözz 
túl cifrán, és ha azt szeretnéd, 
hogy megdicsérjék a cuccaidat, 
mindig olyan ruhát vegyél fel, ami 
hasonló fazonú, mint a többieké, 
ráadásul lophatsz egy kis ötletet a 
tinimagazinokból.

Fontos: Ne várd azt, hogy 
amikor csak kiöltözöl, mindenképp 
megdicsérjenek, mert ha mégis 
elvárnád, és nem dicsérnek meg, 
halálosan megsértődnél.

A legtöbb válasz c): Egyedi
Nincs még egy olyan ember, 

aki úgy öltözködik, mint te, de ha 
ez nem lenne igaz rád, vezesd be a 
divatosabb ruhákat.

Tanács: Ha mindenképpen 
tartani akarod az egyéni stílust, 
akkor szükséged lesz egy kis 
önbizalomra. Ha eddig mindig 
megdicsérték, vagy nem szólták 
le a ruháidat, akkor most sem lesz 

baj. Mindig légy 
biztos abban, hogy 
jól öltözködsz! Ja, 
és ha elkeserednél, 
mert valakinek 
ugyanolyan felsője 
van, mint neked, 
biztosan nem 
lesz nehéz egy 
kicsit felturbózni, 
hogy észre se 
vegyék: a két blúz 
ugyanolyan.

Biztos jelek, amikből kiderül:
azonnal több pihenésre van 

szükséged!

T e s t e d 
a z o n n a l 
jelezni kezd, 
ha úgy érzi, 
t ú l h a j t o d 
magad. Most 
megtudhatod, 
mik a 
kimerültség 

legegyértelműbb jelei!
A megfelelő mennyiségű 

és minőségű pihenés hiánya 
rengeteg hosszú távú kockázatot 
jelent egészségünkre nézve. 
Szerencsére, testünk már néhány 
nap alvásmegvonás után jelezni 
kezd, hogy kissé több töltésre 
lenne szüksége. Íme, a kimerültség 
legelső és legegyértelműbb jelei:

1. Túlérzékeny vagy
Egy árva kiskutya képén 

is elsírod magad? Esetleg a 
legártatlanabb csipkelődésre is 
dührohammal reagálsz? Egy 
2007-es felmérés kimutatta, 
hogy a kimerült emberek 60%-
kal érzékenyebben reagálnak az 
őket érő negatív, illetve zavaró 
ingerekre, mint kipihent társaik. 
Matthew Walker, a felmérés 
vezetője, nyilatkozatában elárulta, 
hogy ilyenkor kontextusból 
kiragadva reagálunk a minket érő 
hatásokra, amik ezáltal eltorzulnak, 
illetve hangsúlyosabbá válnak.

2. Bénázol
Felmérések azt mutatják, hogy 

a kialvatlan emberek motoros 
képességei gyengülnek, ezért 
ügyetlenebbé válnak. Fáradtan 
nem olyan jók a refl exeid és 
térlátásod, mint egyébként, így 
könnyen előfordulhat, hogy 
leversz, melléöntesz dolgokat, 
vagy véletlenül nekimész 
valaminek.

3. Képtelen vagy odafi gyelni
Meglehetősen sokan 

küszködnek koncentrációs 
problémákkal manapság, ám ennek 
nem feltétlenül a túlhajszoltság 
az oka. Könnyen előfordulhat 
ugyanis, hogy egyszerűen 
keveset pihensz, ami különféle 

8. oldal

Csak csajoook :D
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kognitív problémákhoz vezethet: 
bágyadtabb leszel tőle, kevésbé 
tudsz odafi gyelni teendőidre, 
nehézségeid akadnak a tanulással, 
feledékennyé válsz.

4. Egész nap „zabálsz”
Folyton azon kapod magad, 

hogy nassolnál? Akármennyit 
is eszel, valahogy sosem érzed 
elégnek? Nos, előfordulhat, hogy 
nasi helyett csak egy jókora alvásra 
lenne szükséged. Egy felmérés 
szerint a kialvatlanság megemeli 
szervezetünkben a ghrelin 
nevű hormon szintjét, amitől 
fokozott éhségérzetünk lesz. Ami 
ijesztőbb, hogy ugyanezen oknál 
fogva hajlamosabbá válunk az 
egészségtelen ételek fogyasztására, 
ami hosszú távon elhízáshoz 
vezethet.

5. Betegeskedsz
Egy 2009-es amerikai kutatás 

megtalálta az alvás és általános 
közérzetünk közötti  összefüggést. 
Szakemberek arra jöttek rá, hogy 
azok az emberek, akik huzamosabb 
ideig kevesebb, mint 8 órát 
alszanak naponta, nagyobb eséllyel 
kapnak el betegségeket, mint 
kipihent társaik, és nehezebben is 
gyógyulnak ki belőlük.
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Rovatszerkesztők:
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A sorsolás időpontja:

2013. március 4. nagyszünet

  50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a 
következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet, hogy te 
leszel a mostani számunk győztese! Várjuk megfejtésed!

SUDOKU

   Előző rejtvényünk szerencsés 
győztese (ismét) Mihály 

Bernadett,
XI. A osztályos tanuló!

Gratulálunk neki!

Agykrobata
A  januári

sudoku helyes megfejtése:

Rovatszerkesztő: Juli

Intrijó
Intrikaptár

Az idei farsangot a bentlakás is az iskolában tartotta. Én nem vettem 
részt benne, de azt láttam, hogy minden este folyt a próba, és mi, akik nem 
vettünk részt benne, már nagyon vártuk, hogy láthassuk a produkciót. Aki 
a résztvevőkben tartotta a lelket, és nagyon sokat segített nekik, Takács 
Máthé Mónika pedagógus néni volt…, mert hát kinek is lenne még ilyen 
kreatív ötlete! : ) Pár résztvevőt megkérdeztem, hogy milyen volt részt 
venni a farsangi bálon, ahol bizony az Intrikaptár első helyezést ért el!

Mészáros Szilvia:

„Nekem ez a farsang és a minden esti próba egy nagyon jó élmény 
volt. Nagyon tetszett az előadásunk. Jövőre is részt szeretnék venni a 
farsangon, és mindent beleadni, hogy újra az első díjat vihessük el.”

Gáll Csilla:

„Nem bántam meg, hogy az idei farsangon részt vettem. A próbákon 
nagyon jól éreztem magam. Szerintem az idei produkciónk nagyon jól 
sikerült, megvolt a sok próbának a gyümölcse, mivel első helyezést 
értünk el. Jövőre is szeretnék részt venni a farsangon.”

Futó Ingrid:

„Nagyon jó élmény volt először fellépni az intris társakkal. A 
pedagógus néni minden este segített készülődni a farsangra, és ennek 
meg is lett az eredménye. Remélem, jövőre is fellépünk a bentlakással, 
és ugyanilyen szép eredményt érünk el!”

Rovatszerkesztő: Lídia
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Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny
2013. február 16-án került sor 
iskolánkban a Mikes Kelemen 
magyar nyelv és irodalom 
tantárgyverseny megyei 
szakaszára. Összesen 105 Arad 
megyei diák vett részt, akik közül 
41 csikys tanuló volt. Az április 
2-6. időszakban, Brassóban 
megrendezendő országos 
versenyen 
iskolánkat 
a 
következő 
d i á k o k 
képviselik:
VI. osztály: 
Bíró Endre
V I I I . 
osztály: Ilona Judit
IX. osztály: Ilona Eszter
Sipos Szilárd
X. osztály: Kovács Henrietta
XI. osztály: Sarusi Bernadett 
Boglárka
A verseny után megkérdeztük a 
diákokat, hogy mi ösztönözte őket, 
hogy részt vegyenek a versenyen, 
s milyenek voltak a tételek.
Naschauer Kinga (V. osztály)
„Most veszek részt először 
a tantárgyversenyen. A 
magyartanárnő azt mondta, hogy 
helytállnék. A tétel nem tűnt 
nehéznek. Remélem, jó eredményt 
érek el. Jövőre is eljövök.”
Back Annamária (VII. osztály)
„Szeretek fogalmazni, és már két 
alkalommal voltam az országoson. 
A tétel nem volt nehéz.”
Adjudeanu Patrick (VIII. osztály)
„Azért jelentkeztem, hogy 
felmérjem tudásomat. A feladat 
érdekes, gondolkodtató volt.”
Komori Antónia (VIII. osztály)
„Azért jelentkezem, mert tetszett 
az elmúlt években is. A tétel 
könnyű volt, és remélem, az 
eredmény jobb lesz, mint tavaly.”
Sipos Szilárd (IX. osztály)
„Már korábbi években is vettem 
részt hasonló megmérettetéseken. 
Azért jelentkeztem, hogy 
képességeimet teszteljem. A 

tételt meg lehetett oldani, nem 
volt túlságosan nehéz, de azért 
felkészülést igényelt.”
Zaharie-Gulyás Ábel (IX. osztály)
„Azért jelentkezttem, mert 
szerettem volna megmutatni, mit 
tudok. Először nehéznek tűnt a 
tétel, de miután jól átolvastam, 
könnyebb lett.”
Pálfi  Kinga (X. osztály)
„Már 5. osztály óta állandóan 
részt veszek a magyar 
tantárgyversenyen. Fel szerettem 
volna mérni tudásom. Először 
nehéznek tűnt a tétel, de miután 
többször átolvastam, már sokkal 
egyszerűbbnek láttam.”
Barna Henrietta (XII. osztály)
„IX. osztálytól kezdve mindig 
részt vettem a versenyen. Az 
ösztönzött, hogy jobb eredményt 
érjek el a tavalyinál. Kétszer 
voltam már III. helyezett, s most 
jobbra törekedtem. Az is ösztönző 
volt, hogy ez által is tanulok az 
érettségire. A tételtől először 
megijedtem, és nem tudtam 
hozzálátni, de aztán összeszedtem 
magam, és remélem, jól sikerült.”
Gyulai Noémi (XII. osztály)
„Ez a harmadik alkalom, hogy 
részt veszek a versenyen. Úgy 
gondoltam, mivel utolsó évem 
és egyben az utolsó alkalmam is, 
hogy részt vegyek, próbára teszem 
magam. Na, meg gondoltam, 
egyszer én is iratkozzam fel 
önszántamból, nem a tanárnő 
unszolására. A tételtől először 
megijedtem, de többször átolvasva 
rájöttem, hogy mit is kér a feladat.”
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Jótékonysági sütivásár

A diáktanács akkor is ott tud 
lenni, ha baj van. Ez a január 30-
án megrendezett jótékonysági 
sütivásáron is 
látszott. Eddigi 
l e g s i k e r e s e b b 
sütivásárunk volt, 
hiszen sikerült 
megmozgatni a 
diákságot: sokan 
s ü t e m é n n y e l 
járultak hozzá, 
mások pedig 
pénzadományokkal.
Oly önzetlenül tudtunk összefogni, 
hogy egy szép összeget 
összegyűjtve mosolyt csalhattunk 
mások arcára, akik igazán 
megérdemelték.

Intris szerelem
Február 14. a bentlakók közül 

a legtöbbnek csak egy szokványos 
csütörtöki nap volt. Viszont van két 
diák, akiknek többet jelentett ez a 
nap. Micsoda szerelem!!! Ők az 
egyedüli pár a bentlakásban, akik 
mindketten a Csikybe járnak… 
Na, ha még nem találtátok volna ki, 
hogy ki is ez a csodapár, elárulom, 
hogy Beghean Costelről és Mészár 
Claudiáról szól ez a kis beszámoló.

– Mióta tart a nagy szerelem?
– A mi kapcsolatunk már 2 éve 

és négy hónapja tart.

– Mennyire fontos számotokra 
az egymással való törődés?

– Számunkra fontos az, hogy 
törődjünk egymással, hiszen így 
kerüljük el a veszekedést, és azért 
is ilyen tartós a kapcsolatunk.

– Mivel ajándékoztátok meg 
egymást?

– Én Costit egy öngyújtóval 
ajándékoztam meg, amibe az van 
gravíroztatva, hogy „Szeretlek 
Kincsem”, és emellé egy képet 
tettem.

– Én egy nagy csokor rózsával, 
egy plüssmacival és a kedvenc 
csokijával, fekete csokival 
ajándékoztam meg Diát.

– Másképpen töltöttétek a mai 
napot a többihez képest?

– Másképpen, hiszen a mai nap 
rólunk szólt, és ennek örömére 
étteremben ünnepeltünk!

Rovatszerkesztő: Lídia

INTRIJÓ
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Valentin-nap
Február 14-e a szerelmesek 
napja. Ez a nap a 
legalkalmasabb 
arra, hogy 
m i n d e n k i 
kifejezze érzéseit. 
Cupido segített 
is ebben, hiszen 
ő és két segédje 

Farsang:
a tél temetése,

a tavasz eljövetele
A farsang a jókedv, a tél 

temetése, a tavasz eljövetele 
felett érzett öröm kifejezése. Igazi 
farsangi hangulatot varázsoltak az 
elemi osztályos diákok február 11-
én délelőtt. 

A szépen feldíszített 
tornateremben kezdődött a 

mulattság. Az osztályok sorra 
felvonultak, az álarc mögé bújt 
kisdiákok tréfás verssel vagy 
énekkel mutatták be jelmezeiket. 
Ötletesebbnél ötletesebb maszkok 
meseszereplőket, rajzfi lmhősöket 
elevenítettek meg, volt köztük 
hercegnő, király, lovag, 
boszorkány, varázsló, tündér, 
bohóc, kalóz, táncos, énekes, virág, 
pillangó, szőlő, indián, teknőc, 
nindzsa, cowboy, fagyi és még 
sok szebbnél szebb maskara. A 
közönség nagy tapssal jutalmazta 
a produkciókat. A vidám zene 
táncra csalogatta a gyerekeket.

A közös tánc után az 
osztályokban folytatódott 
a farsangi bál meglepetés 
tombolával, játékkal, tánccal, 
közben az otthonról hozott 
fi nomságokból csemegéztek a 
gyermekek. Elismerésképpen 
mindenki oklevelet és apró 
ajándékot kapott.

Köszönet mindenkinek aki 
hozzájárult az elemi osztályok 
farsangi báljának sikeres 
létrejöttéhez.
                        Kurunczi Enikő

kiosztotta ezen a napon az 
összes szerelmeslevelet, melyet 
összegyűjtött néhány nap alatt, 
illetve kihirdette A Csiky párja 
verseny győzteseit: Harczman 
Renit és Farcas Danit, akik Valentin-
napi ajándékot is kaptak. De nem 
csak Cupido tevékenykedett ezen a 
napon, hanem a diákság is, hiszen 
mindannyian pirosba öltöztek, és 
a nagyszünetben a szolgálatosok 
előtti lépcsősoron mindenki 

felmutatta a saját szívecskéjét, s 
ezt meg is örökítettük.
Ezeket a programokat a 
diáktanács szervezte, és köszönjük 
mindazoknak, akik részt vettek és 
együttműködtek.

Meli

Farsang 2013
A mese és a valóság kettőssége 

jellemezte az V-VIII. osztályosok 
farsangi műsorát. Mind az egyéni, 
mind a csoportos produkciók 
diákjai kitettek magukért, és 
megmutatták, mivel készültek.

Az V. osztály FARSANG 
TV című produkciója azt 
vázolta fel, hogy melyek azok a 
műsorok, amelyek a mai embert 
a tévékészülék elé csalogatják, 
és ott is próbálják tartani: 
szappanoperák, horror, hírek, 
időjárás, lottósorsolás, ezo tv stb.

A VI. A osztályosok egy saját 
mesével, A BASA HETEDIK 
FELESÉGE cíművel a csodálatos 
keleti világba kalauzoltak el, ahol 
hercegnők, háromfejű sárkány, 
hastáncosok és a basa bilincselte 
le a tekinteteket. A basa hiába 
erőlködött, a hetedik feleséget nem 
tudta megszerezni magának.

A VI. B diákjai  HÓFERIKE ÉS 
A TÖRPCSAJOK mesejelenettel 

varázsolták el a jelenlevőket. 
Hófehérke helyett Hóferike, 
törpök helyett törpcsajok, szóval 
minden fordított szereposztásban 
tárult elénk. A mese modern 
változatát megtűzdelték egy kis 
törpcsaj-tánccal. Izgulhattunk a 
párbajozó hercegnők produkciója 
alatt. Az egyik énekkel, a másik 
tornagyakorlattal bűvölte el 
Hóferikét. Mégis a ,,dögös’’ 
hercegecske a csinos vadászcsajjal 
vonult a felcsendülő nászindulóra.

A VII. osztály egyéni 
produkciókkal képviseltette 
magát. Megelevenedett 
RONDA BOSZORKA, az 
ÖREGASSZONY, a RAPPER, de 
a KELETI TÁNCOT lejtő lányok 
is bűvöletbe ejtették a közönséget.

A VIII. A osztály HÍREK 
KÖRNYEZETÜNKRŐL című 
jelenete nagyon színes és humoros 
volt. Tartalmazott híreket, 
időjárást, reklámot, interjúkat, 
természetvédelmet, paródiát 
stb. Még iskolánk igazgatója is 
felbukkant mint interjúalany. 
Bepillanthattunk egy kicsit a 
lázadozó diákéletbe.

A VIII. B anulói két 
generációnyit öregedtek erre 
a produkcióra, melynek címe 
,,DERŰS ALKONY” ÖREGEK 
OTTHONA, avagy NEMCSAK A 
HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG. Egy 
monoton hétköznappal indult, de a 
mai modern slágerekre a lakók vad 
táncba kezdtek. Hiába jött a halál 
a kaszával a Gangnam style-ra 
bulizó időseket nem vitte magával.

A zsűri asztalánál Hadnagy Éva, 
Olasz Angéla, Békési Krisztina, 
Tóth Amália és Zabán István 
foglalt helyet. Nem volt könnyű 
dolguk, de döntés született.

Csoportos produkciók:
1. díj: VI. B Hóferike és a 

törpcsajok
2. díj: V. Farsang TV
3. díj: VIII.B Derűs alkony 
Dicséret: VI.A A basa hetedik 

felesége
VIII. A Hírek környezetünkről
Egyéni produkciók:
1. díj: Ronda Boszorka
2. díj: Keleti tánc
3. díj: Öregasszony, Rapper
Különdíj: Háromfejű sárkány

Back Mária, vallástanár



Harczman Reni-XII. C és 
Farcas Dani-XII. D

– Hogyan találkoztatok?
Reni: Egyszer Iratoson 
találkoztunk a diszkóban. Már 
akkor felfi gyeltem rá, mert 
kitűnt a többiek közül. Majd utána összejöttünk, de 
az a kapcsolat nem tartott sokáig. Rá kb. egy évre 
megint összejöttünk, és most itt tartunk.
Dani: Hogy hogyan fi gyeltünk fel egymásra?....
Hmm….Nekem régebben tetszett nagyon, de akkor 

nem volt semmi komoly. Először Iratoson, diszkóban 
találkoztunk, beszélgettünk, mint ilyenkor szokás, 
de kb. ennyi volt. Idővel cseppet összemelegedtünk, 
persze volt, hogy nagyon sokat nem beszéltünk. Úgy 
gondolom, hogy valami mindig húzott hozzá és őt 
hozzám, nem tudom megfogalmazni.
– Mit szerettetek meg egymásban?
Reni: Erre elég nehéz válaszolni, mivel először csak 
barátként tekintettem rá, majd később, amikor egyre 
többet beszélgettünk, valami megfogott benne. Lehet 
az, ahogy a dolgokhoz áll, hogy mindig pozitívan 
gondolkodik, és persze a viselkedése is tetszett, na 
meg a mosolya és külleme.
Dani: Úgy gondolom, hogy jó és rossz 
tulajdonságokkal együtt szeretjük egymást, 
egyformán dilisek vagyunk, szerintem nagyon 
összeillünk. Szeretem, ahogy bánik az emberekkel, 
ahogy néhány szituációt kezel. Megfogott valami, 
valami különlegeset láttam benne, és úgy gondoltam, 
hogy meg kell próbálnunk. Mint kiderült, jól tettük!
– Hogyan képzelitek el jövőtöket együtt?
Reni: Nem tudom, hogy mi lesz pár hét, hónap vagy 
év múlva, de remélem, hogy minél több időt tölthetek 
még együtt vele.
Dani: A jövő az jövő. Mindenekelőtt sikerüljön 
az érettségi mindkettőnknek. Tényleg minden 
megfordult a fejemben. Szeretném folytatni ezt a 
kapcsolatot a jövőben is, hiszen minden csodálatos, 
nincs okom az elégedetlenségre. Szeretném, hogy 
mesébe illő legyen a viszonyunk, és boldogan éljünk, 
míg meg nem halunk.

12. oldal

A februári hónap nagyon mozgalmas volt. Épp, 
hogy elkezdődött a második félév, máris neki kellett 
állni a farsangi előkészületeknek, illetve tervezni, 
hogy mivel ajándékozzuk meg Valentin-napon 
egymást vagy magunkat. .... Százával érkeztek 
a szerelmes levelek is Cupido Valentin-napi 
postájába. Vajon a 9. B diákjai kaptak szerelmes 
leveleket? Erről kérdezgettük őket, illetve a farsangi 
élményeikről.

Wager Ewelyn: A farsang nagyon jó volt, a 
produkciók érdekesek és egyben szórakoztatóak 
voltak. Én is beöltöztem. A Valentin-
nap számomra nem volt különleges, 
de nagyon jól éreztem magam, 
ugyanis a barátaimmal voltam. Igaz, 
nem romantikusan, de jó hangulatban 
telt el a nap!

Daróczy Dávid: Én is kaptam 
levelet, amin nagyon meglepődtem. 
A farsang nagyon tetszett, gratulálok 
a szervezőknek!

Ilona Eszter (IX. A)

– Milyen versenyen vetél 
részt?
– Az Implon József Helyesírási 
Versenyen vettem részt, 
ami egy tollbamondásból és 
különböző feladatokból állt.
– Hogyan sikerült, és milyenek 
voltak a feladatok?
– A tételek közepes 
nehézségűek voltak, első 
lettem, aminek nagyon 
örültem, mivel nem számítottam rá.
– Miért jelentkeztél a versenyre?
– Mert gondoltam, kipróbálom magam ezen a 
ersenyen.

Németh Regina: A farsangon nem vettem részt. 
A Valentin-nap szerintem jó, mert a szerelmesek 
adnak egymásnak ajándékot, mellyel kimutatják 
a szeretetüket. De nem csak ezen a napon, hanem 
mindig ki kellene mutatni az érzéseinket! Nekem 
a Valentin-nap olyan volt, mint egy szokásos 
csütörtök! :))

Barta Evelyn: Nekem tetszett a farsang, nagyon 
ötletesek voltak a táncok és a produkciók is. 
Számomra a Valentin-nap is olyan volt, mint egy 
átlagos nap, de amúgy jól telt, és még Cupidótól is 
kaptam levelet.

Csiky-Csuky, 2013. február
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