
Vége a könnyű heteknek, most már a diákok ki sem 
látszanak a tanulásból, elmúlt az a bizonyos „nyári 
feeling”, nincs mese, sem kifogás a tanároknál. Még 
jó, hogy időnként vannak felhőtlenebb momentu-
mok is. Ilyen esemény volt a mindenki által nagyon 
várt gólyabál. A gólyahéten eseménydúsak voltak a 
nagyszünetek, a próbák alapján kiderült, mennyire 
tudnak alkalmazkodni a gólyák. Végeredményben 
egy csomót nevettünk, de nem rajtuk, hanem velük 
együtt :D . A gólyabál akadályait is  leküzdve, meglett 
az idei gólyakirályunk s gólyakirálynőnk: Andó Áron 
és Naschauer Kinga. Gratulálunk nekik, nagyon jól 
megoldották a feladatokat, de természetesen a többi-
eket is elismerés illeti, mert mindenki kitett magáért.
Mivel már jócskán benne vagyunk a félévben, fel-

hívjuk figyelmeteket, hogy idén is nagyon sok izgal-
mas versenyre lehet majd benevezni, vetélkedők-
re, szavalóversenyekre, tantárgyversenyekre… és 
még sorolhatnánk. Nagyon sok szerencsét kívánunk 
minden tanulónak, piciktől a végzősökig. Remél-
jük, ez az év is emlékezetes és eredményes lesz.

Zsófia Regina

Munka és szórakozás

A magyar nyelv napja - 10. oldal

Fergeteges gólyabál idén is! - 11. oldal Mexikói gólyabál az intriben - 9.oldal

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!
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Így művészkedtek ti!

Kérdezd meg Alizt!

Egy lány. Egy napló. Egy el-
rettentő igaz történet, melyet ha 
elolvasol, talán soha többé nem 
leszel ugyanaz az ember.

Aliz tizenöt éves, középosz-
tálybeli tinédzser, aki napjait fo-
gyókúrázással és randevúzás-
sal tölti. Jegyei jók, és barátai is 
vannak. Jövőjét szerető feleség-
ként és anyaként képzeli el. Ám 
egy nap Aliz elmegy egy buliba. 
Ott találkozik először a droggal. 

Kipróbálja, hisz mit árthat, ha egyszer ő is jól akar szóra-
kozni? Aliz egy hónap múlva drog- és gyógyszerfüggő-
vé válik. Szülei észlelnek változásokat, ám nem tudnak 
rajta segíteni. Rossz társaságba keveredik, és amikor 
látja, hogy ezektől az emberektől nem tud szabadulni, 
elmenekül a nagyvilágba. Aliz csalódik, szenved, és hiá-
ba érzi, hogy helytelenül cselekszik, nincs ereje javítani 
hibáin. Aliz naplót vezet, leír mindent, ami vele történik, 
elmeséli érzelmeit, ám eljön az idő, amikor már a nap-
lóírás sem tud segíteni helyzetén…

A regény meghökkentő, izgalmas, tanulságos és egy-
ben elszomorító is. Megéri elolvasni és nyomon követni 
Aliz életét. (Könyvtárunkból is kikölcsönözhető a kötet.)

A film két főszereplője 
Driss és Philippe. Driss 
egy szenegáli származású 
műveletlen fiatalember, ki 
szegényesen él, és a nap-
jai semmittevésből állnak. 
Philippe viszont ennek ki-
fejezett ellentéte, egy gaz-
dag francia arisztokrata, 
ki ápolásra szorul, mivel 
egy baleset következtében 
nyaktól lefelé lebénult.

Philippe éppen ápolót 
keres, amikor Driss jelenik 
meg nála, ő igazából nem 
az állásra pályázik, hanem 

csak egy papír kell neki. Visszahívják másnap, azonban 
meglepetés éri, amikor megmutatják a szobáját és kör-
bevezetik. A férfit elkápráztatja a luxus, de hamar elmegy 
a kedve mindentől, amikor megtudja, mi is a feladata: éj-
jel nappal gondozni Philippét. Ő nem nagyon ért semmi-
hez, a munkát lazán veszi, leönti Philippét forró teával, 
és azon szórakozik, hogy a férfi nem érez semmit. Az 
elején nézeteltérések sora alakul ki kettejük között. Azon-
ban lassan olyasmi történik, amire senki se számított: 
összebarátkoznak. Driss az élet kalandos oldalát mutatja 
meg Philippének, a mozgássérült pedig számos új dolgot 
tanít Drissnek. Rájönnek, hogy együtt bármire képesek: 
ejtőernyőzés, luxus autókkal való száguldás, és rengeteg 
egyéb új dolgot fedeznek fel együtt. A két teljesen külön-
böző ember között szoros kötelék alakul ki. Drissnek Phi-
lippe gondozása már nem csak egy munka többé…

Életrevalók – egy film, melyhez foghatót még nem lát-
tam… melyet akárhányszor megnézhetsz, mégsem válik 
unalmassá… megtekintése után erőre kapsz. Izgalmas, 
humoros és rendkívül elgondolkodtató. Bonyolult, de 
mindvégig érzi a néző, hogy minden jó lesz. A szereplők 
megküzdenek az akadályokkal, és bemutatják azt, hogy 
a rossz dolgok ellenére is van remény.

Életrevalók
Filmajánló

Könyvajánló

Művészeti irányító:
Siska Szabó Hajnalka

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

Nem kell mást tenned, 
mint eljuttatni őket 

Dórihoz vagy Vicushoz 
(XI. A)! :D

Komori Viktória (VI. osztály)

Andrásoni Henrietta Orsolya 
(VI. osztály)

Balogh Zita (V. osztály)

Vicus Dóri
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Érdekes...:)
Ha LEGÓból szeretnénk 

házat építeni, akkor az kb. 
hatszor annyiba kerülne, mint ha rendes téglából építe-
nénk.

Egy kilokalóriának megfelelő energiával körülbelül egy 
percig égethetünk egy villanykörtét.

Pingvinek nemcsak az Antarktiszon laknak, egyes 
pingvinfajok előfordulnak az Egyenlítő környékén is, mint 
például a galapagosi pingvin.

Az Amerikában termesztett krumpli 7%-át a McDonald’s 
dolgozza fel.

Teljes napfogyatkozáskor akár 6 Celsius-fokot is csök-
kenhet a hőmérséklet.

Theophilus Van Kannel azért találta 
fel a forgóajtót, mert utált ajtót nyitni és 
előreengedni a nőket.

A Földön körülbelül 10 millió ember-
nek van ugyanakkor a születésnapja, 
mint neked.

Az Adidas eddig 7000 cipőt gyártott óceáni hulladékok-
ból.

A lajhárok háromszor gyorsabbak vízben, mint száraz-
földön.

A gyorsétteremláncok azért használják a piros, narancs 
és sárga színeket, mert azok éhségérzetet keltenek.

Rovatszerkesztő: Judit

Boldog névnapot!
Réka, november 10.
Jelentése: tiszta úrnő. Eredete: török–hun–magyar ere-

detű, régi török név, a magyar mondákban Attila első 
feleségének neve, eredeti alakja Arikan. A Réka név fe-
lelősségteljes, gyakorlatias személyiség kialakulását tá-
mogatja, akinek jó üzleti érzéke van. Szinte mindenben 
sikeres, aminek csak nekifog, leginkább a vezetői pozí-
ciók érdeklik, ahol felelősséggel dönthet. Ügyesen tudja 
megszervezni mások munkáját és erőforrásait, valamint 
együttérzéssel rendelkezik.

Szilvia, november 13.
Jelentése: erdő, erdei, erdő mellett lakó. Eredete: latin 

eredetű, a Szilviusz férfinév női párja. A Szilvia név gyakor-
latias, független, jó üzleti érzékkel rendelkező személyi-
ség kialakulását támogatja. Szabadságra és önállóságra 
vágyik, annak érdekében, hogy saját céljaira összponto-
síthasson. Jó vezetői képességekkel rendelkezik, és ne-
hezen viseli azokat a helyzeteket, amikor mások mondják 
meg neki, hogy mit kéne tennie.

Olivér, november 21.
Jelentése: olajfaültető. Eredete: latin eredetű, az olivarius 

szóból származik. A név viselője minden helyzetben képes 
átvenni az irányítást. Ösztönösen talál rá életében a veze-
tői, irányítói szerepekre. Tiszta és világos céljai, tervei van-
nak. Mindig rendezett élethelyzeteket keres, nem szereti 
a ködös, zavaros körülményeket, ezek hatására bizonyta-
lanná és kiszámíthatatlanná válhat. Érzelmeit ritkán vállal-
ja nyíltan, fél, hogy általuk gyengévé válik. Maga fölött nem 
ismer el senkit, a fensőbbség ellen folyamatosan lázad.

András, november 30.
Jelentése: férfi, férfias. Eredete: görög–latin eredetű, az 

Andreasz név átvétele. Az András név természetes, köz-
vetlen, sokoldalú személyiség kialakulását támogatja, aki 
szóban gördülékenyen, jól fejezi ki gondolatait. Mások tár-
saságában érzi magát a legjobban. Könnyen ismerkedik, 
mert sokan vonzónak találják nagyvonalú, kedves termé-
szetét. Szeret táncolni, énekelni, és a szórakozás minden 
egyéb formáját kedveli. Nem szeret tervezni, inkább az 
„ahogy esik, úgy puffan” szemlélet áll közel karakteréhez. 
Nem ad sokat a részletekre.

Rovatszerkesztő: Iza

Kívánságkosár

A 9. C boldog szülinapot kíván Strifler Annamáriának.
Boldog születésnapot kíván a 11. B Molnár Albertnek.

Boldog szülinapot Kovács Kevinnek! A XII. B
A X. C osztály nagyon boldog szülinapot kíván Juhász Ákosnak, Gerőcs Józsefnek és Balogh Fábinak.

Boldog szülinapot kíván Bacos Alexnek a 9. A.
A X. A boldog szülinapot kíván Horga Annának és Nemczov Briginek.

Bacsilla Sándornak nagyon boldog szülinapot kíván a XII. A!
A 12. C boldog szülinapot kíván Ruscsánszky Lászlónak és Kopka Csabinak.

Rovatszerkesztők: Ibolya és Arabela
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Az már közvetlenül a Watch Dogs megjelenése után 
felvetődött, hogy egy esetleges folytatásban már nem a 
chicagói hacker, Aiden Pierce kalandjait követhetjük nyo-
mon, ugyanis sem a kritikusok, sem pedig a játékosok 
nem voltak kibékülve a szürke és unalmas karakterrel. A 
sorozat következő részében, azaz a Watch Dogs 2-ben 
már egy teljesen más, Aidennél sokkal vidámabb és fiata-
losabb karakterrel rohangálhatunk majd összevissza, akit 
Marcus Hollowaynek hívnak, és csakúgy mint Aiden, ő 
is a DedSec hackercsoport 
tagja. Nemcsak új karakte-
rünk lesz, hanem egy telje-
sen új játszóterünk is, ahol 
kedvünkre parkourozhatunk 
fel-alá, mint ahogy ezt már a 
sorozattól megszoktuk. A ké-
szítők választása ezúttal San 
Fransiscóra esett. Azt is meg 
kell említenem, hogy a játék 
rengeteg változtatáson és újí-
táson ment keresztül, hiszen 
nemcsak teljesen új parkour animációkat kapunk, hanem 
most már két drónt is irányíthatunk: egyikük a levegőben 
lesz szolgálatunkra, a másik pedig a szárazföldön. Külön 
ki kell hangsúlyoznom azt, hogy a játékot anélkül is vé-
gigvihetjük, hogy bárkit is megölnénk, mert nem kötelez 
minket a játék arra, hogy AK-47-essel rohangáljunk fel-alá, 
hanem ellenségeinket egy házilag eszkábált sokkolóval 
és egy jojóval üthetjük ki néhány órácskára. Míg az első  

Hackre fel!

Watch Dogs leginkább a megfigyelésre épült, valamint 
arra, hogy a technika milyen mértékben pofátlankodott be 
a magánszféránkba, addig a Watch Dogs 2 az úgyneve-

zett Big Datát állítja története közép-
pontjába, vagyis azokat az adatokat, 
amelyeknek birtokában a nagyválla-
latok szinte mindent tudnak rólunk, 
életünkről, fogyasztási igényeinkről. 
Ez ellen harcol Marcus Holloway és a 
DedSec többi csapattagja, akik mind 
különböző okokból csatlakoztak eme 
csoporthoz. Persze nem merő jó szán-
dékból szállnak szembe a nagyokkal, 
csak egyszerűen vissza akarnak vágni 
a csúnya vállalatoknak. De természete-

sen a dolog egy idő után már nem lesz játék, hanem vé-
res, kegyetlen valósággá válik, mert mint kiderül, a cégek 
nem szeretik, ha visszavágnak nekik. Zárószónak pedig 
csak annyit mondanék, hogy a játék hibamentességét az 
is mutatja, hogy a Ubisoft már a megjelenés előtt jó pár 
hónappal megengedte néhány Youtubernek, hogy videón 
kipróbálhassák a játékot. Többet is írnék, de mennem kell, 
mert éppen a Barbie accountomat akarja valaki feltörni!

Gamereknek, és nem csak…
Az e havi számban a Subway Surfers nevű játékot fogom 

bemutatni nektek. A választásom erre a játékra esett, mert 
megjelenése óta kitartóan van jelen az Android, iOS, Kind-
le és Windows Phone játékok toplistájának elején.

A Subway Surfers egy „endless running” (végtelen futás) 
játék, melyben a játékosnak minél hosszabb távon kell 
kerülgetnie a pályán felbukkanó akadályokat annak érde-
kében, hogy saját, barátai, de akár idegenek rekordját is 
megdöntse.

A játékos egy huligán szerepét veszi fel, akit épp graffiti-
zésen kap rajta a metróállomás biztonsági őre. A huligán 
szaladni kezd a síneken, a biztonsági őr és kutyája pedig 
követik. A játékos feladata az, hogy minél több aranytallért 
szerezzen, miközben a síneken felbukkanó metrószerel-
vényeket és más akadályokat kerülget. Néha különleges 
tárgyak is beszerezhetőek az aranytallérok mellett, mint 
például a Heti Vadászat (Weekly Hunt), melyekkel külön-
böző díjakat lehet nyerni.

A játék 2012. május 24-én lett a fogyasztók elé dobva. 
Akkor a játék kinézete ünnepektől függően változott (Kará-
csonykor karácsonyi, Valentin-napon Valentin-napi díszí-
téssel). 2013. január 2-ától fogva viszont a játék egy világ 
körüli útra viszi a játékosokat, ami azt jelenti, hogy a pálya 
helyszíne minden hónapban változik, minden hónapban 
más és más városok metrósínjein futkorászhatunk.

Technikailag a játékos négyféle mozdulattal kerülheti el 
az akadályokat: ha ujjával felfelé legyint, a karakter ugrani  

fog, ha lefelé legyint, 
bukfencezni fog, ha bal-
ra vagy jobbra legyint, az 
iránynak megfelelően fog 
sínt változtatni. Amennyi-
ben a játékos rossz moz-
dulatot választ, vagy ezt 
rossz időben teszi meg, a huligánt megállítja az akadály, a 
biztonsági őr elkapja és a játéknak vége.

Ha a játékos szerencsés, több szuper erőhöz is juthat 
(korlátozott ideig, ami pár másodpercet jelent). Ilyen szu-
per képességek a repülés, szuper ugrás, szuper cipő és a 
mágnes, mely begyűjti az aranytallérokat.

A játéknak három főszereplője van: Jake, az őr és a kutyá-
ja. Jake a fő karakter, akivel kezdhetjük a játékot mindjárt a 
letöltés után. Több karaktert reális vásárlás vagy virtuális 
aranytallér gyűjtésével lehet feloldani. Az őr és a kutyája 
stabil karakterek, akik üldözik a huligánt. Ők nem változ-
nak, ám öltözékük a városnak megfelelően igen. A New 
Orleans-i kiadásban az őr Frankenstein, a kutyája pedig 
egy csontváz volt, a második londoni kiadásban Mikulás 
volt, a második római kiadásban pedig húsvéti nyuszi volt.

Mindenkinek ajánlom a játékot, aki pár percre el akar 
menekülni a mindennapok gondjai elől, hasonlóan, mint 
ahogy Jake menekül az őrtől.

Rovatszerkesztő: Kriszta

Rovatszerkesztő: Godó Ákos
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UtazzUnk együtt!
-Barcelona 2. rész-

Most pedig következ-
zenek a helyi specialitá-
sok, amelyeket minden-
képp meg kell kóstolni. 
A tapasok kis falatkák, 
amelyek nagyjából bár-
miből lehetnek, amit kis 
adagokra fel tudunk osz-
tani: szendvicsek, kol-
bászkák, olajbogyó stb. 
Ezeket legtöbbször a 
ház ajándékaként szol-
gálják fel a vendéglők-

ben előételként. A paellát semmiképp sem szabad kihagy-
ni! Fő összetevői a rizs, a sáfrány, és az olívaolaj, ezen 
kívül tengeri falatokkal, hússal és zöldségekkel körítik. Vi-
gyázat! az adagok méretei egyes helyeken jóval nagyob-
bak, mint gondolnád (lásd kép). A desszertek közül meg 
kell említenem a churrost és a crema catalanát. A chur-
ros tésztarudacska, amelyet csokoládéval vagy vaníliával 

 töltenek meg, a crema catalana pedig tojássárgájából ké-
szült krém, amelynek felszínét egy réteg karamellizált cu-
korral szokták befedni.

A lakosság jelentős része motorbiciklivel közlekedik. Az 
utcák kereszteződései majdnem mind egyformák, nekem 
az elején nehéz volt megkülönböztetni őket. Nagyon ér-
dekes, mert az utcasarkok le vannak vágva, és így a ke-
reszteződések nagyobbak, ezért sokszor kis terek alakul-
nak ki ezeken a helyeken. Az itt található szökőkutakat a 
galambok élvezik a legjobban, imádnak csobbanni. 

A helyi emberek időbeosztása eltérő a miénktől. Felkel-
nek, reggeliznek, elmennek dolgozni, napközben 2-3 óra 
szieszta van, sokan kimennek a parkba, ott töltődnek fel 
és ebédelnek, majd visszamennek dolgozni. A nap később 
kezdődik, ezért később is fejeződik be. A vacsoraidő késő 
este van. Szokatlan volt látni a 10 éves kislányt, aki este 
11-kor, vacsora után kezdett hozzá a leckéihez.

Tágas sugárutak, a napsütötte terekbe torkolló sikátorok 
útvesztői, és a kedves, vidám katalán emberek, ez mind 
Barcelona.

-Egerszalók-

Az idei nyári vaká-
ció utolsó hétvégéjét 
Egerszalókon töl-
töttem. Ez a község 
Magyarországon, 
Heves megyében 
található.

Egerszalókra azért 
mennek az embe-
rek, hogy kikapcso-
lódjanak. Mi is ezért 
mentünk. Annak ellenére, hogy egy 2000 lelket szám-
láló kis községben vagyunk a Mátra és a Bükk között, 
már több mint 80 falusi vendéglátó várja az ideérkező-
ket. A legszebb szállodák a Mesés Siraz Wellness Hotel, 
a Thermal Park Hotel és a Salaris Resort Spa Hotel. A 
családom az utóbbit választotta ki célul. Ahol Ég és Föld 
összeér… A szálloda csodálatos, az erdő mellett van, a 
levegő friss, a nagyvárosi zaj már rég nincs a közelben. 
Érdekesség, hogy a recepció a hetedik emeleten találha-
tó, és a szobákhoz lefele kell menni. A 17 kültéri és beltéri 
medence a legalsó szinten van. Gyógyvizes ülőmeden-
cék, pezsgőfürdő, élménymedencék, gyerekmedencék 
és csúszda biztosítják a kellemes időtöltést minden 
korosztály számára. A medencék gyógyvizében rendkí-
vül sok ásványi anyag van. Legfőképp magas kalcium, 
kén, magnézium és hidrogénkarbonát tartalma miatt van 

nagyon jó hatás-
sal a szervezetre.  
A szálloda terüle-
tén jött létre a köz-
ség nevezetessé-
ge, a föld mélyéből 
feltörő termálfor-
rás és a lefolyó 
víz által létreho-
zott mészkődomb, 
mely Sódomb né-

ven vált ismertté. A szállodának emellett más kínálatai 
is vannak: szauna (finn-, aroma-, bio szauna, gőzkabin), 
masszázs, szolárium, kozmetika, szauna bár, fürdő ká-
vézó, fitness terem stb. Aki teljes panziós szolgáltatást 
igényel, annak biztosítva van a finomabbnál finomabb 
ételek széles körű választéka, hagyományos magyaros 
ételek és nemzetközi ételek egyaránt. Reggelire volt egy 
külön asztal tele péksüteménnyel, egyszer ebédre cápa-
húst ettem, vacsorára pedig vadhúsból készült ételeket. 
Jó, persze aki nem az ilyesmit kedveli, az ehetett rántott 
húst és sült krumplit is, de szerintem mindenki olyasmit 
próbált megkóstolni, amit otthon nem igazán sikerül. Aki 
le szeretné dolgozni a finom falatokat, az megteheti egy 
jó kerékpártúrán.

Szép, csendes, nyugodt hely, a legmegfelelőbb a fel-
töltődéshez.

Rovatszerkesztő: Zsófi
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Fejtsd meg az adott keresztrejtvényt, és 
nyerj értékes ajándékot! A megoldást (a 
kivágott és teljesen kitöltött rejtvényt) ne-
ved és osztályod feltüntetésével juttasd el 
Faragó Richárdnak (XI. A) 2016. decem-
ber 5-ig!

A sorsolás időpontja: 2016. december 5., 
nagyszünet
Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a 
novemberi szám győztese! Megfejtésedet 
várjuk!

Előző rejtvényünk nyertese Lévai Kevin, 
10. C osztályos tanuló. Gratulálunk neki.

ArAnyköpések

Egyszer hazudnál már igazat.
Ha félsz a sötétben, gondolj arra, hogy nem vagy egyedül.

Amikor éjjel nem bírsz aludni, az azért van, mert ébren vagy.
A zsírszövet kör alakú, amiben van egy kisebb kör.

Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel.
Tudja valaki, hogy meddig van nyitva az éjjel-nappali?

Hol van porcszövet? Fülcsigolyában.
Sok jó ember kis helyen gonosszá változik.

A gyerekek nem tisztelik maximalikusan apjukat.
Guttenberg találta fel a nyomtatót.

Klára hűségtelen Sándorhoz.
Sándor meglátott egy lovat, ami egy ember volt.

Jobban megértem a filmes adoptációt, mint a könyvet.

Rovatszerkesztő: Zsófia Regina
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Tanár úr/tanárnő kérem!
Interjú Páll Mária tanárnővel
– Az első kérdésemre 

az egész X. A tudni sze-
retné a választ: mi a vé-
leménye az osztályáról?

– Ha A osztályokról van 
szó, legtöbbször a tanul-
mányokban elért eredmé-
nyeket veszik számba. 
Joggal, hisz az ilyen intel-
ligenciájú osztályokban a 
tanulási vágy, a verseny-
szellem, az önfejlesztés, 
a húzóerő hatalmas moti-
váció, ami ténylegesen a 
jegyekben tükröződik. És 

hogy alátámasszam, amit mondtam, rengeteg versenyen 
szereplünk, hazai és külföldi megmérettetéseken, jó és 
még jobb eredményekkel büszkélkedve. Ehhez az is kell, 
amit szünetben (is) látok, hogy kikérdezik egymást, ismé-
telnek, házit írnak… vagy másolnak(!), szóval kimondom 
a kulcsszót: tanulnak. De a sulis élet nemcsak tanulásról 
szól, hanem a személyiség fejlődését is magában hordoz-
za, az összetevőivel együtt. Na, ezzel úgy állunk, hogy 
sokat dolgoztunk már rajta, és sokat kell még dolgoznunk 
érte. De minden egyes helyzet, akár konfliktus és annak 
megoldása, közelebb visz a célhoz.

– Mikor döntötte el, hogy tanári pályára lép, és milye-
nek voltak az első tanítási évek?

– Nehéz érettségink volt, gondoltam rápihenek egy kicsit, 
ez 3 év lett, majd ismét tankönyvet vettem elő, és készül-
tem a felvételire. Első nekifutásra nem sikerült, de látván 
az egyetemi életet, annyira motivált, hogy másodszorra jól 
felkészültem és bejutottam. Az első tanítási évek? Feled-
hetetlenek! Alig voltam idősebb a végzős osztályok diákja-

inál, tele munkakedvvel, a „világot megváltoztatni akaró” 
lelkesedéssel, rengeteg órával. Akkor még délután is vol-
tak órák, emlékszem, este 7-től 8-ig kellett 28 autószerelő 
fiúnak biológiaórát tartani… elég nagy kihívás volt.

– Mikor szeretett bele a biológiába, és ezen belül a 
tudomány melyik ága a kedvence?

– Mikor szerettem bele a biológiába? Helyes a kérdés, 
mert nem úgy mentem egyetemre, hogy szeretem a bio-
lógiát, és ezért legyen biológia egyetem. Kedvenc tantár-
gyam a matek és a fizika volt a középiskolában. De amikor 
egyetemen egy-egy vizsgára készültem, el kellett mélyülni 
a bonyolult folyamatokban (például a fotoszintézis – is-
merős, X. A?), rádöbbentett szépségére, érdekességére, 
precizitására, valósággal beleszerettem. Azt, hogy melyik 
ága a kedvencem, leginkább a diákoknak kellene észre-
venniük, és észre is szokták venni: anatómia/fiziológia, 
genetika.

– Mit szeret leginkább a pedagógusi állásában?
– Kézenfekvő válasz lenne, amit sokan gondolnának: a 

vakáció. Pedig nem (teljesen) igaz. És ha azt mondanám, 
hogy a kihívást, sokan nem értenék, milyen kihívásról 
beszélek. De az, hogy álmos, közömbös szemeket látok 
reggel, majd óra végére élénk, zsivajgó társaságot, na ez 
is kihívás. A versenyekre való felkészülés és persze az 
eredmények is ezt igazolják, az érettségi eredmények és 
a választott továbbtanulási szakok és bejutási eredmé-
nyek, mind ezt a munkát igazolják, amit e kihívás indított 
el. Nagyon szeretem látni a változást, a fejlődést, az „aha” 
effektust, az „értem”, „ez tetszik”, a „még több ilyet” vissza-
jelzéseket. Már csak ezért is megéri pedagógusnak lenni.

Rovatszerkesztő: Vivi

Kalózhajó félszemű kapitánya este támad a kivilágított 
áruszállító hajóra.

Ahogy a hajó mellé érnek, egyből elkezdenek átugrálni a 
kalózok. Eldördül az első lövés, amely véletlenül éppen a 

kalózkapitány egyetlen ép szemét éri.
Mire a kapitány felordít:

– Ez az fiúk, jól csináljátok! Először a világítást!

Egy kisfiú először jár az állatkertben. A zebrák ketrecén 
meglát egy táblát:
– Frissen mázolva!

– Apu, apu, én azt hittem, ezek igazi csíkok!

Egy férfi száguldozik az új autójával. A rendőr megállítja:
– Uram, nem olvasta a sebességkorlátozó táblát?

– Micsoda? Olvasni ilyen sebesség mellett?

Általában csak ültem a tévé előtt, és sakkversenyeket 
néztem.

Aztán az orvosom azt mondta, több mozgásra lenne 
szükségem.

Azóta teniszmeccseket nézek.

A páncélos lovag bőszen közelít a sárkány barlangjához, 
hogy megküzdjön vele, miközben a sárkány – megpillant-

va a lovagot – ekként dünnyög:
– Na ne, már megint konzervkaja… Rovatszerkesztő: Enikő

HuMORZsÁk
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Sziasztok!  Már az első mondatomban ellentmondok 
a címnek, ugyanis az első verseny, amiről írok, a szep-
temberi Szingapúri Nagydíj lesz.
Az időmérőn Nico Rosbergnek sikerült megszereznie a 
pole pozíciót, amit aztán ki is használt, és kisebb taktikai 
csata után megnyerte a futamot. Csapattársa, Hamilton 
csak a harmadik lett Daniel Ricciardo mögött. További 
helyezések: Räikkönen (4.), Vettel (5.), Verstappen (6.), 
Alonso (7.), Pérez (8.), Kvyat (9.), Magnussen (10.).
Lewis Hamiltonnak már a következő helyszínen alkal-
ma volt visszavágni, a címvédő első lett a maláj idő-
mérőn, míg Rosberg 
csak a második. A 
második sort a Red 
Bullok szerezték meg 
(VES–RIC), miután a 
Ferrarik ezúttal sem 
tudták felvenni velük 
a versenyt. A futam 
azonban jócskán tar-
togatott meglepetést. 
Rögtön a rajt után, 
Rosberg és Vettel ta-
lálkozott egymással. 
Előbbi visszacsúszott 
a mezőny végére, 
míg a Ferrari németjé-
nek fel kellett adnia. A 
verseny közepe fele a Mercedest még egy csapás érte: 
Hamilton kocsijából fehér füst szivárgott, így ez az ő 
versenyének is véget vetett. Az első helyért végül a két 
Red Bull harcolhatott volna, ám Verstappen nem tudta 
megelőzni Ricciardót, aki megszerezte szezonbeli első 
győzelmét. Plusz érdekesség volt Jolyon Palmer tizedik 
helye, ami az első világbajnoki pontját jelentette a fiatal 
angolnak.
A Japán Nagydíj időmérőjén Rosberg–Hamilton–Räik-
könen trió diadalmaskodott, de a Haas versenyzői is di-
cséretet érdemelnek, ugyanis hosszú pechsorozat után 
tudtak bejutni a Q3-ba. A versenyen sima Rosberg-győ-
zelem volt, miután Hamilton elrontotta a rajtot, de a brit 
egy jó gumitaktikával így is be tudott jönni Verstappen 
mögé a harmadik helyre. Mindez azt jelentette, hogy a 

Mercedes Japánban lett 2016 konstruktőri bajnoka. Az 
első tízbe még Ricciardo, valamint a Ferrari, Force India 
és Williams kettősei kerültek be.
Az Amerikai Nagydíj időmérőjén nem történt sok várat-
lan dolog (a Red Bullok és a Ferrarik várakozáson alul 
teljesítettek), vasárnap viszont annál inkább. A központi 
esemény az volt, hogy Verstappen egy félreértést követő-
en úgy állt ki boxba, hogy nem várta őt a csapat. Az idő-
veszteség után a holland fel is adta a futamot motorhiba 
miatt. A sors furcsa fintora, hogy pont e baki miatt ment 
el Ricciardo versenye is, aki így nem tudta megszerezni 

Rosbergtől a máso-
dik helyet. A győztes 
Lewis Hamilton lett, 
aki ezzel megsze-
rezte 50. Forma–1-
es győzelmét.
A Mexikói Nagydíj-
nak Hamilton–Ros-
berg–Verstappen 
vezetéssel indult 
neki a mezőny, és 
a címvédő britnek 
minimum győznie 
kellett, hogy életben 
tartsa reményeit a 
vb-címet illetően. Ez 
meg is történt, Ros-

berg csak a második lett, a harmadik hely kérdése annál 
érdekesebb volt. Az utolsó körökben, Verstappen Vettel 
üldözése közben véletlenül levágta a pályát, amivel sza-
bálytalan előnyhöz jutott, ám többszöri utasítás ellenére 
sem adta vissza a pozíciót a ferrarisnak, ezzel segítve 
a Vettel mögött érkező Ricciardót. Vettelnek (érthetően) 
felforrt az agyvize a futam végéig, és rádión keresztül a 
vezetőségen töltötte le a mérgét. A dobogóra készülő Ver-
stappennek azután szóltak, hogy a szabályok értelmében 
nem övé a harmadik hely, így Vettel mehetett fel ünne-
pelni. Az ügy lezárásaként a németet is megbüntették 10 
mp-vel egy korábbi szabálytalansága miatt, így nevető 
harmadikként Ricciardo kapta meg a harmadik helyért 
járó 15 pontot.

Rovatszerkesztő: Lehel

Októberi összefoglaló
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Sziasztok csikysek! Pár nap múlva 
december, ami az ősz végét, a tél el-
jöttét jelenti. Azt hiszem, számunkra 
erről az évszakról főként a Karácsony 
és a havazás jut eszünkbe. Mivel 
minden évszaknak megvan a saját 
kis varászlatos légköre, arra gondol-
tam, ebben a cikkben arról írok, mi-
lyen eszközökkel tehetnétek a telet 
még hangulatosabbá.

Az első dolog a házatok vagy szo-
bátok kidíszítése, ami nem kis fela-
dat, tudom. Helyezzetek el girlando-
kat, hópelyheket, esetleg égősorokat. 
Egyedi hópelyheket tudtok készíteni, 
ha nagyobb köröket vágtok ki egy fe-
hér vagy világoskék színű papírból, 
majd azt 3-4x félbe hajtogatjátok, s 
mintákat véstek ki belőle az ollóval… 
rengeteg ilyet találhattok az interne-
ten. Ezeket fel is tűzhetitek egy zsi-
negre, csak arra figyeljetek, hogy ne 
szaladjanak egymásba. Ha viszont 
mégis, akkor a hópehely elé és után 
kössetek egy-egy görcsöt, majd 
akasszátok fel a csillárra. Az égősor 
már magában jól mutat, hát még ak-
kor, ha minden második égőre ping-
pong labdát húztok.

A gyertyák mindig kellemes, meg-
hitt fényt adnak. Egy egyszerű tányér-
ra vagy tálcára helyezzetek el párat 
(ha lehet, különböző magasságút, 
szélességűt, de ugyanolyan színűt), 
s mellé tegyetek gömböket, tobozo-
kat, fahéjat, szárított citromot vagy 
akár fenyőfaágat. Az a fontos, hogy 
ne mindet egyszerre, figyeljetek oda, 
hogy az elrendezés ne legyen zsúfolt, 
a több néha kevesebb. Ha úgy job-
ban tetszik, egy asztalra helyezhettek 
egyetlen gyertyát fahéjrudacskákkal 
körbevéve, egy szalaggal átkötve, 
vagy pohárban elhelyezve, köré feke-
te papírt tekerve, amelyen hópihe for-

mák vannak kilyukasztva. Egy pohár-
ra apró hópelyheket is ragaszthattok, 
szórjatok bele kókuszt, majd helyez-
zétek bele a mécsest. Készíthettek 
képeslapokat is, vagy akár festmé-
nyeket, rajzokat.

Ha tél, akkor elengedhetetlen a 
mézeskalácssütés és a forró csoki. 
Mind a kettő elkészítésére rengeteg 
jó receptet találhattok az interneten, 
mindenképp megéri kipróbálni. Tele-
fonotokon a háttérképet is az évszak-
nak megfelelően cserélhetitek. Néz-
zetek télies filmeket, olvassatok a téli 
ünnepekhez kapcsolódó könyveket, 
hallgassatok ilyen jellegű zenéket, 
hordjatok télies kiegészítőket, sálat, 
sapkát, kötött blúzokat és hosszú kar-
digánokat. Karácsonykor díszítsetek 
fenyőfát, rakjatok alá ajándékdobozo-
kat, gyújtsatok csillagszórót, építsetek 
hóembert, s miért lenne elítélendő, ha 
egy hóangyalt is a hóba varázsolná-
tok?

Élvezzétek ki ezt az évszakot! Te-
gyétek hangulatossá, emlékezetessé! 
Örüljetek a hónak, hiszen van, ahol 
nem létezik tél. Igaz, mennyi minden-
ből maradnak ki azok az emberek?

Rovatszerkesztő: Emese

Csak csajok!!!

Ha ősz van, itt az 
ideje a bentlakási gó-
lyabál megszervezé-
sének. Idén novem-
ber 27-én rendezték 
meg a kilencedike-
sek nagy örömére a 
várva várt gólyabált.
Miután a bentlakók 
és a vendégek elfog-

lalták a helyüket, mexikói zenére bevonultak a gólyák, és 
a műsorvezető, Musune Edina felkérésére pár szóban be 
is mutatkoztak.

Az első igazi próba a „Csak okosan” elnevezésű intelli-
genciát mérő kérdéssorozat volt. Minden kilencedikes ka-
pott 2-2 kvízkérdést, melyekre a gólyák igencsak furfango-
san és ügyesen válaszoltak.

Na, de csak ezután jöttek a megpróbáltatások, hiszen volt 
itt próba bőven: fűszerek felismerése, szituációs előadó 
készség (különböző versek részleteit kellett különböző-
képpen elmondani), tánc, mexikóichips-evés, „Ugrálj a cél 
felé” (megkötözve kezed-lábad egy székhez), egyensúly 
lépések.

Miután minden gólya „kikészült” a sok próbától, jöhetett 
a gólyaeskü, amit minden évben izgulva és ráadásul fél 
lábon állva mondatnak el a gólyákkal (és amit be kellene 
tartaniuk… reméljük, hogy idén így is lesz), miközben a 
zsűri összeadta, kivonta, szorozta, osztotta a pontokat.
Miután a gólyaeskün túlestek, megkértük a zsűri tagjait, 
hogy jelentsék be a győztes lányt és fiút. Mint kiderült, ne-
héz döntés után, de végül is a tavalyi gólyapár bejelentet-
te az idei gólyakirálylányt, a 9. A osztályos László Andrea 
Beátát, és a gólyakirályfit, a 9. A osztályos kisiratosi Andó 
Áront. Gratulálunk nekik!

De a többiek sem maradtak ki az elismerésből, hiszen 
minden gólya jutalomban 
részesült. A sok gratuláció 
és fénykép után, a jóked-
vet fokozva kezdődhetett a 
már nagyon várt buli is.

Rovatszerkesztő: Ibolya

Intrijó
Mexikói gólyabál az intriben
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Idén a magyar 
nyelv napját is-
kolánkban egy 
játékos nyelvi ve-
télkedő tette iz-
galmassá, melyre 
a megye számos 
iskolájából érkez-
tek résztvevő csa-
patok. A diákok-

nak képrejtvényeket, szópiramisokat, 
anagrammákat és más érdekes nyelvi 
feladatokat kellett megoldaniuk, ami, bár 
sok fejtörést okozott, mégis végig rend-
kívül szórakoztató volt. A nehéz mun-
kának persze meglett a gyümölcse, a 
díjazott csapatok értékes könyvjutalom-
ban részesültek. Az V–VIII. osztályos 9 
csapat közül végül a kisiratosi Csillám-
pónik kerültek ki győzteseknek, második 

helyen az Aurel Vlaicu Iskola Szupernégyes csapata vég-
zett, harmadik lett 
a Csiky Anonymus 
csapata, és dicsé-
retben részesültek 
a csikys Nyelvtö-
rők. A 18 líceumi 
csapat közül a IX. 
A osztály Kuncogói 
kerültek a dobogó 

legfelső fokára, második helyezettek let-
tek a DorEm(V)i tagjai, harmadik helyen 
a Zseniálisak végeztek, és dicséretben 
részesültek a Disznők. A verseny végez-
tével mindenki elégedetten ment haza, 
hiszen végig nagyon jó volt a hangulat, 
és már alig várjuk, hogy jövőre is újra 
részt vehessünk!

Viki

A magyar nyelv napja… 
immár második alkalommal a Csikyben

Közhírré tétetik!

Suli végére mi is  
összerázódtunk!

November 12–15. között osztályunk Algyógyra ment 
„osztályösszerázóra”. Az elején furcsának tűnt még ne-
künk is, de a végén 
senki nem bánta 
meg. A program, an-
nak ellenére, hogy 
sok volt, nagyon jó 
volt, és az idő hamar 
eltelt. Olyan játékok-
ban vettünk részt, 
amik segítettek ab-

ban, hogy jobban megismerjük egymást (így 12. osztály 
végére), és olyan témákról beszélgettünk, amik az isko-

lában/szünetekben 
nem nagyon kerül-
nek szóba. Nekem a 
beszélgetések és az 
esti játékok tetszet-
tek a legjobban!

Máthé Noémi, 
XII.A

KreatYv

Egy friss élmény, az egyik legmodernebb, 
legnépszerűbb és leghangulatosabb ünnep 
alapkellékét és egyben szimbólumát helyezik 
új megvilágításba a következő szenzációsan 

 kreatív alkotások.
Igen, eltaláltátok, a Halloweenre illik ez a 

leírás, melynek ikonikus közvetítőeszköze 
a misztikus töklámpás. Íme néhány szemet 
gyönyörködtetően látványos és végtelenül 
inspiráló megoldás, melyek láttán, jövőre ta-

lán ti is kedvet kaptok a tökfaragáshoz.

Halloween csodalámpása

Rovatszerkesztő: Yvett
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November 7-én rendezték meg a nagyszínházban az idei 
gólyabált, A Karib-tenger gólyái címmel. A gólyák a ren-
dezvényt egy kalózos tánccal nyitották meg, melyet Ba-
logh Edina (XII.C) koreografált. Az est házigazdája Ilona 
János informatikatanár volt, aki igazán hangulatossá tette 
úgy a gólyák bemutatkozását, mint az est további részét.

A lelkes gólyáknak idén sem volt könnyű dolguk, hiszen 
bármit mondtak, cselekedtek, azt pontozta a zsűri. A pró-
bák ötletesek voltak, a lányok egy érdektelen és fáradt 

kalóz (Józsa Tamás, XII. A) fejét kellett  hogy elcsavarják 
különböző hangvételben, melyet a szerencse osztott ki. A 
fiúknak (szoknyában, félig bekötött szemmel) dekázásban 
és egyúttal éneklésben kellett bizonyítaniuk. Ugyancsak 
póbatétel volt a különböző stílusú zenére újságpapíron 
párban való táncolás, melyeket zeneváltáskor ketté hajtot-

tak, hogy nehezebb legyen a ,,talpon maradás”. A külön-
produkciókat mindenki nagyon élvezte, színesek voltak, 
többek között volt néptánc, lánykérés, balett, kánkán és 
paródia.

Amíg a zsűri a pontokat összesítette, mazsorettel és pa-
latkai táncokkal szórakoztatták a közönséget.
Az utolsó műsorszám a gólyák kalóz-keringője volt, mely-

nek koreográfusa Murvai Dávid volt, iskolánk egykori di-
ákja. Hogy az izgalmak az egeket surolják, eredményhire-
detés előtt megtekinthettük a Gólya7-ről készült kisvideót, 
melyet Bacsilla Sándor, Zsámbok Zoltán és Búza Róbert 
készített (XII. A).

Az eredményhirdetésen díjazták a Gólya7 legügyesebb-
jeit, László Andreát és Kecskés Tamást (IX. A).

A weblapos szavazás nyertesei Naschauer Kinga Beatrix 
(IX. A) és Kocsis Norbert (IX. C) lettek.

A feszült és izgatott gólyákat a zsűri egyenként díjazta, 
majd a nyerteseknek örvendezhettünk:  Naschauer Kinga 
lett a kalózkirálynő, Andó Áron pedig a kalózkirály, mind-
ketten a IX. A osztály tanulói.

Köszönjük a szervezőknek ezt a csodás napot! Gratulá-
lunk a gólyáknak!

Back Annamária

Fergeteges gólyabál 
idén is!
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Naschauer Kinga Beatrix
Egyáltalán nem számítottam a győze-

lemre, de nagyon örülök neki, hogy így 
alakult. A próbákat nagyon élveztem. A 
szervezőknek sikerült igazán élvezetes-
sé tenni nekünk ezeket a pillanatokat. 
Rengeteget nevettünk a színfalak mö-
gött, és maximálisan élveztük az egé-
szet.

A legkedvesebb emlék számomra a 
gólyahét divatbemutatója marad. Abban 
a szünetben furcsán, de nagyon jól érez-
tem magam. A szervezők fantasztikus 
munkát végeztek. Semmit sem csinál-
tam volna másképp, mert szerintem az 
ötletek eredetiek voltak. A gólyabál szá-
momra egy csodálatos emlék marad, és 
így, hogy már vége, elmondhatom, hogy 
hiányzik, hiszen egy hónap alatt igazán a 
mindennapjaim részévé vált a felkészü-
lés folyamata.

Andó Áron Benedek
Hogy őszinte legyek, nem gondoltam 

volna, hogy én nyerem meg. De amikor 
ott álltam a színpadon, és sokáig nem 
szólították a nevem, akkor már tudtam, 
hogy nyerek. A próbák nem voltak any-
nyira nehezek, és nagyon élveztem min-
det. A kedvencem a dekázós volt. A le-
gemlékezetesebb dolog a pénteki próba 
volt meg az AFTER party. A szervezésen 
100%, hogy nem változtattam volna sem-
mit. Örülök, hogy részt vettem a gólyabá-
lon.

Rovatszerkesztő: Back Annamária
Fotó: Zsámbok Zoltán, XII. A

E havi számunkban a Gólyakirálynőt, illetve Gólyakirályt kérdezgettem kicsit. A kérdések: Gondoltad volna, hogy te 
nyered meg a gólyabált? Milyennek tűntek a próbák? Volt kedvenc próbád? Melyik a legemlékezetesebb élményed 

,,gólyapályafutásod” során? Van-e esetleg olyan dolog, amit másképp csináltál volna szervezés terén?
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A hónap arcai

Mákszemtől Mákvirágig
Ezúttal Fekete Karolina 5. osztályában kérdezősködtem. Kíváncsi voltam, mit gondolnak a tanárokról, illetve tetszik-e 

nekik az újítás az 1–4. osztályhoz képest. Örömmel konstatáltam, hogy pozitívan vélekednek az 5. osztályról. 

Sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban!

Rovatszerkesztő: Vicus

1. Hogy tetszik az 5. osz-
tály?

– Az 5. osztály eddig na-
gyon jó, tetszik, hogy vannak 
új osztálytársaim. (Ördög 
Zoltán Márk)

2. A 4. vagy az 5. osztály 
jobb?

– Az 5. osztály jobb, mert szabadabbak vagyunk, példá-
ul az uzsonnaszünetben nem muszáj ennünk, és bent is 
maradhatunk az osztályban, nem muszáj azt csinálnunk, 
amit a tanító néni mond. (Dunai Márk)

– Az 5. a jobb, mivel több tanár van, és nem csak a tanító 
néni. (Tapasztó Carla)

3. Milyenek a tanárok, ki a kedvenced?
– Nagyon jók a tanárok, kedvesek. A kedvencem a tör-

ténelemtanár, mert sokat tanulunk, és nagyon tetszik a 
történelem. (Ördög Zoltán Márk)

– A kedvenc tanáraim a föld-
rajz- és a matektanárnő, 

szimpatikusak és sokat taní-
tanak. (Dunai Márk)

– A kedvenc tanáraim a föld-
rajz- és a történelemtanár, mert 
nagyon jók. (Rudolf Rafael)

4. Mit szoktál csinálni szüne-
tekben?

– Játszani az osztálytársaimmal. (Biszák Mónika)
– Szünetekben beszélgetek az osztálytársaimmal, egy-

szer-kétszer ki szoktam menni, 
de nem olyan sokszor. (Dunai Márk)
5. Milyenek az új osztálytársaid? Milyen az osztály? 
Mennyire vagytok összetartóak?
– Az új osztálytársaim elég jók, beilleszkedtek közénk.
 Van egy-két gyerek, akivel nem nagyon egyezünk, de a 
többiekkel jóban vagyunk. (Dunai Márk)


