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Nőnap

Sokakban felmerülhet a kérdés, mióta ünnepeljük a nőket? A mai formájában a nőnapot 1911. már-
cius 19-én tartották Ausztriában, Németországban és Dániában. De hogy került március 8-ára? Ezt
már a szocialista munkásmozgalom propaganda osztályának köszönhetjük, mint azt is, hogy nemzet-

közileg elterjedt. A kiválasztott dátum két szempontból
is fontos a női egyenjogúság harcosainak: az Amerikai
Egyesült Államokban és a cári Oroszországban is fel-
vonulások voltak, ötven év különbséggel (1857, illetve
1917). Mindkét esetben a nők jogaikat követelték, és
mindkét tüntetés március 8-án volt. Ennek emlékét
akarták a Szovjetunió kommunista pártjának bölcs elv-
társai megőrizni. De ez csupán a felszín.

A nők ünneplése tulajdonképp ősi eredetű. Az em-
berek, még mielőtt beszéltek volna, ünnepelték a
nőket, az ősemberek matriarchális társadalmakban
éltek, nőkultusz uralkodott a világ szinte minden táján.
Tehát, kedves férfitársaim, akik zúgolódtok, hogy miért

is nincs férfinap, szomorúan közlöm veletek, hogy már az emberiség hajnalán elindult ez az ünnep-
ség, csak akkor nap mint nap ünnepelték a nőket. 

De még a férfinap követelői is be kell, hogy ismerjék (szerintem), hogy kellemes nap a nőnap, kicsit
stresszes, kicsit ilyen, kicsit olyan, de az évnek ezen a napján jól esik minden nőnek egy szál virág,
és örömük csak jót hozhat.

Manapság a nőnap levetkőzte pártszínezetét, propagandaízét, nem tartanak már a nőszövetségek
hatalmas felvonulásokat, a nőnap talán „felnőtt”, „beért”, a nők iránti tisztelet napja lett, ahogy lennie
kell. Éppen ezért érdemes szépen csendben megünnepelni, a számunkra kedves nőknek örömet
szerezni. 

Rovatszerkesztő: Széplaky
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gondolatok
„Semmi sem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, semmi sem túl csodálatos ahhoz,
hogy megtörténjen, és semmi sem túl jó ahhoz, hogy örökké tartson, ha a terád váró
jóhoz pozitívan állsz hozzá.” Helen Hadsell

„Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs sze-
retet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.” dan millman

„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.” Les Brown

„Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig
tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.”
Helen keller

gál zoltán: március 15

Régen volt ugyan, de nem mese, mit mondok.
Abban az időben nagyok voltak a gondok.
Nem volt szabad sajtó vagy közös teherviselés,
S a jobbágyok helyzete sem volt éppen mesés.
Nemzeti őrsereg, egyenlő képviselet, unió,
Törvény előtti egyenlőség volna jó.
Az évenkénti pesti országgyűlésért,
A katonaság esketéséért és a nemzeti bankért,
Amiatt, hogy a külföldi katonákat elvigyék
S a politikai státusfoglyokat szabadon engedjék,
Hogy egy szebb napra ébredjünk a holnapon,
Kitört 1848- ban a forradalom.

Jónéhány fiatal, ki a hazáért élt- halt, 
És más forradalmakról igen sokat hallt, 
Hogy Magyarország egy kicsit fennebb kerüljön, 
Egy márciusi napon össze kellett üljön.
A híres magyar író, Jókai is ott volt, 
A többiekkel együtt egy szebb jövőért harcolt.

A harc tervezésében Irinyi is részt vett, 
S a haza gondjairól listát is készített.
Vasvári Pál, a híres csatában elhunyt fél,
Segítséget ezenkívül Petőfitől remélt.
Mindezen dolgokat tudjuk egy kéziratból, 
Degré Alajosnak beszámolójából.

A harc elhúzódott tizennyolc hónapig, 
Az osztrák a magyarral nem bírt sokáig.
Megalázkodott az osztrákok császára,
Támaszkodott vala az oroszok cárjára.
Jött a rengeteg nép, s ha nem adjuk magunkat,
Szétmorzsolták volna biztos hadunkat.

Annyi harc után, ennyi eltelt év után
Itt állunk ismét magunk, bután.
Mihez nekik lőn nagy bátorságuk, 
Azt, ilyen távlatokból, legföljebb csodáljuk,
Mert van ugyan sok ember, aki békét köt,
Én mégis azt mondom: ÉLJEN MÁRCIUS 15!

Fotóverseny: egy új kezdet
Szavazaitok alapján íme a januári fotóverseny győztesei:

2.hely: Ilona János tanár úr

3.hely: Ilona János tanár úr
mÁRCiUsi FOtÓveRseNy

Fényképészek, figyelem! Márciusi versenyünk témája: ébredõ természet. Várjuk fényképeiteket 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 osztá-
lyos tanulónak!

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

Így művészkedtek ti!

Lezsák Csilla, X. B

1.hely: Bran Tímea (11. A)
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Alone...

Sitting on the couch at home,
My thoughts, by the wind they’re blown.
Sitting in the dark and silent room,
My eyes wonder towards the bright moon. 

I stare lonesome at the door, 
I don’t want to hurt you anymore.
My dreams are shattered into the eternally unchanging nights, 
Standing alone under the blinding lights.

These flowing tears have stained my heart, and won’t let me be,
It longer matters whether you’re a “he” or “she”.
You always cry when I turn my back on you.
You look into my eyes, as my heart turns blue.

I lay on the couch, slowly closing my eyes,
Feel my heart now; no more lies.
I close my eyes, a new “me” is born
But here I am still, just waiting alone.

by: Phantom

An endless beginning

Spring. A booming race of beauty.
Beauty. A new being, a new life. New life. A depressing need
for love.
Love. I love you, you’re my Spring.
Spring…

by: Lordz

i want to be…
I want to be a rose petal so
I would be a part of a great beauty.
I want to be a colour of the rainbow
So I could vibrate in the nature.
I want to be a birdsong so
I could fill your heart with pleasure.
I want to be a sparkle in your eye
So I would melt in an endless sky.

By: Bharaziel

CC ≈ CReAtive CLUB

Columnists: Zoltán Boros and Brigitta Kajtor
Assisted by ildikó Ruja, teacher.

Boros krisztián, iX. A
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először is kérnénk egy rövid bemutatkozást!
Ambrus Amaryll vagyok. Aradon születtem, és itt végeztem tanul-
mányaimat, majd 1973-ban a bukaresti Testnevelési Főiskolán. Az
aradi Sportiskolában tanítottam 17 évig versenytornát, majd általá-
nos testnevelőként tanítottam a magyar iskolánkban.

miért választotta a tornatanári pályát?
Vonzó és nemes feladatnak tartom a szellem és a lélek otthonát
erőssé, ügyessé, harmonikussá varázsolni: „A test a lélek temp-
loma” (Pál apostol) eszméjét követve.

visszatekintve milyennek értékeli karrierjét?
Kiteljesedett és szép ívű, a tisztességgel végzett munka elégtételé-
vel, de nem anyagiakban mérve.

melyek a legkedvesebb élményei?
A gyermekek szemében felcsillanó örömöt látni a jól végzett erőfe-
szítés és kitartó küzdelem sikere után.

mi a tanárnő hobbija?
A természetjárás, tallózás a zene, irodalom és szépművészetek ér-
tékei között.

mit üzen a diákoknak?
Türelmes elmélyülést kívánok a ránk hagyott bölcs tanításokban, úgy, hogy megkülönböztetett odafigyeléssel ápolják és
fejlesszék lankadatlanul testi, lelki és szellemi kincseiket, hogy nemesedjenek igaz hitűekké, szép lelkűekké, jóakaratú-
akká az „Ép testben ép lélek” és ép lélekben ép a test üzenete nyomán.

van-e álma, amit meg szeretne valósítani az elkövetkezőkben?
„Elaludtam, és azt álmodtam, hogy az élet öröm.
Felébredtem és láttam, hogy az élet kötelesség.
Cselekedtem és láttam, hogy a kötelesség öröm.”
Rabindranath Tagore

„Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz.”
Márai Sándor

Köszönjük az interjút Ambrus Amaryll tanárnőnek!
Rovatszerkesztők: Brigi, Réka, Evelin, Kinga

Itt a tavasz, itt vannak az új aranyköpések is !

diákoktól

– A címet mindig nem írjuk macskajelbe!
– A férfi az életmentő műtét közben meghalt.
– Jobban vagy? Már nem fájsz?
– Jaj, leesik a táskámról a vállam!
– Szárazföldi vizek: folyók, tavak, cserjék ...
– János úr elment elkérni Fanni kezét.
– Milyen CASABLANCA figurád van! (CASANOVA)
– A fiúnak balszerencsétlenséget hozott.
– Kificamodott a bal alsó bokám.
– Annyira nevtek, hogy sírnak a könnyeim.
– A víz oxigénből és folyadékból áll.
– A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli
sírhalmokat is találhatunk.
– A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
– A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de
akkor már nem volt mit tenni.
– A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli
sírhalmokat is találhatunk.
– A mocsári vész 1526-ban volt.
– A Szent Jobb István király bal keze.
– Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.

– Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek
fekete, mivel fejünk belül üres sötét.
– A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.
– Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
– A kenguru kicsinye fészeklakó.
– A ménes egy nagy lócsomó.

tanároktól

– Te, ne ásíts annyit , mert kiesik a füled a szemedből!
– Azért angolvécé, mert nem a japánok találták fel!
– Ha a Holdról katapultáltak volna, akkor sem lennél ilyen
szédült.
– Fiam, te olyan vagy, mint egy süllyedő hajó. Épp csak
SOS jelzéseket nem adsz!
– Állj egy kicsit félre, mert a padtársad már parabolikusan
görbül, meg GPS-szel mozgatja a füleit, hogy megtalálja a
táblát!

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA

tANÁR ÚR/tANÁRNŐ kéRem!

ARANykÖPések
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CsiLLAgOk, CsiLLAgOk!
Kedves Bak!

Bele kell rázódnod a feladatokba!
Fel kell venned a fonalat újból!
Ennek sikere attól függ, hogy
hétvégén sikerült-e kipihenned
magad. Ma mindent nyugisan,
komótosan tegyél! Ne hagyd magad
sürgetni! Ne törődj azokkal, akik sz-
erint lassú vagy! Ha így teszel, sikerülni fog elintézned min-
dent, vagy legalábbis megtalálnod a megoldást.

Kedves Vízöntő!

Általában rosszul viseled a nehézkes embereket, de ma
különösen rosszul. Fogadd el, hogy nem vagyunk egyfor-
mák! Legyél türelmes azzal, aki nem képes azon a fordu-
latszámon működni, amelyen te! Segíts neki! Lásd meg
benne a szorongó, javulni vágyó gyermeket! Ő is, mint még
sokan, tele van megfelelni akarással, ami gyakran
szorongással jár.

Kedves Halak!

Figyelj ma oda, hogy mire mennyit költesz! Van valami
rossz szokásod, ami feleslegesen megnöveli a kiadásaidat.
Ha ezt sikerül észrevenned, elég sokat spórolhatsz. De ne
görcsölj a pénz témán, ugyanis ez egy olyan terület, ami
annál nehezebb, minél többet foglalkozik vele az ember.
Erősítsd a hitedet és az optimizmusodat, hogy rendbe jön
minden!

Kedves Kos!

Ma egy új helyzetben új képességedre derülhet fény. Fi-
gyeld ma magad ilyen szempontból! Lehet, hogy nem is
tudtál arról, milyen körültekintő és megfontolt tudsz lenni,
ha arra van szükség. Már van annyi tapasztalatod, hogy
elkezdd használni. Ebben sokat segíthetnek a barátaid és
a kollégáid, akik irigykedés nélkül tudnak dicsérni.

Kedves Bika!

Ne törődj azokkal az emberekkel a környezetedben, akik
sürgetni akarnak! Ne hagyd magad! Tedd a dolgodat a
saját tempódban! Te tudod, hogy mit hogyan tudsz
elvégezni. Ráadásul ma nyugodt, kellemes hangulatban
indul a napod. Ne engedd elrontani! Rajtad múlik, hogy mi-
lyen napod lesz. Ha sikerül megőrizni a belső békédet és
derűdet, akkor jól alakul minden.

Kedves Ikrek!

Nehéz lesz ma elviselned a merev, lassú, nehézkes em-
bereket, pedig nem sok választásod van. Próbálj meg
türelmes lenni velük! Játssz egy olyan játékot, hogy szá-
mold magadban például azt, hogy hányszor ráncolja össze
a homlokát, vagy hányszor vakarja meg az állát! Jót fogsz
mulatni belül. Persze ne nevesd ki hangosan! Ez csak egy
segítő játék, hogy ne robbanj fel.

Kedves rák!

A mai tanács így szól: nyugalom, türelem, az idő mindent
megold, ha engeded. Lehet, hogy kicsit lassabban, mint
azt te szeretnéd. A kapkodás ma a legrosszabb, amit
tehetsz. Számolj háromig, mielőtt teszel vagy mondasz
valamit, de ha nagyon feszít, akkor mondd ki, ami a bö-
gyödben van! Az fontos, amit mondasz, de az is, hogyan.

Kedves oroszlán!

Már reggel változásról szóló híreket kaphatsz. Elsőre
rosszul érinthetnek téged, de ne siess a
véleménykialakítással, és ne mondj semmit! Ha most el-
hamarkodottan nyilatkozol, hátrányos helyzetbe kerülhetsz.
Fogadd meg a régi tanácsot: aludj rá egyet! Holnapra túl
leszel az első sokkon, és higgadt fejjel leszel képes látni a
helyzetet.

Kedves Szűz!

Többet kellene foglalkoznod az egészségeddel, mert nem
lesz jó vége ennek. Ha túlhajszolod magad, és kizsigereled
a szervezetedet, akkor ne lepődj meg, ha ágynak dőlsz. A
tested addig szolgál téged, amíg megadod neki mindazt,
amire szüksége van: egészséges étel, ital, friss levegő,
mozgás és sok nevetés. Ez utóbbi igazi terápiás módszer.
Próbáld ki!

Kedves mérleg!

Ne nyalogasd a sebeidet! Ha ma a veszteségeidre koncen-
trálsz, akkor elrontod az egész napodat. Hidd el, mindenkit
ér csalódás! Nem te vagy az egyetlen, akitől elvett valakit
vagy valamit az élet. Gyászold meg, engedd el, és lépj
tovább! Ezt csak te tudod megtenni. Senki más nem tud
helyetted cselekedni.

Kedves Skorpió!

Ma kísérthet a múlt. Lehet, hogy valaki konkrétan emleget
valami régi esetet, ami emlékeket ébreszt benned, de az is
lehet, hogy közvetett módon jut eszedbe egy múltbéli es-
emény. Csak akkor foglalkozz vele, ha kellemes! Ha fájdal-
mat okoz, akkor hagyd, és tereld el a figyelmedet! A rossz
emlékek energiát vonnak el tőled.

Kedves Nyilas!

A mozgás lételemed, mind fizikai, mind szellemi értelem-
ben. Ma figyelj oda, hogy eleget vagy-e friss levegőn.
Sportolj, és mozgasd át magad intellektuális értelemben is!
Menj el egy előadásra, vagy nézz meg egy jó filmet! Aztán
lehetőleg beszélgess erről olyan emberekkel, akik szellemi
téren partnereid tudnak lenni. Ha nincsenek ilyenek a
közeledben, akkor írj blogot erről!  

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

Rovatszerkesztők: Adrienn, Betti, Kinga, Evelin, Réka
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CsAk CsAJOk

teszt: tényleg kedvel téged?

Nem vagy biztos az érzelmeiben? 5 ravasz feladat, és a
válaszokból máris kiderül, mit érez irántad a fiúd!
1. tégy úgy, mintha megbotolnál, és lökd meg! Ho-
gyan reagál?
a.) Hátrafordul, és rád mordul.
b.) Rád néz, nem szól semmit.
c.) Rád mosolyog, és valami vicces megjegyzést tesz.
2. direkt ejts el egy nagy kupac könyvet és füzetet-
pont az orra előtt! mit tesz?
a.) Rád mutat, összenéz a haverjaival, és kinevet.
b.) Zavartnak tűnik, elnéz másik irányba.
c.) Azonnal odaugrik, és segít.

Idén tavasszal nem létezik
túl nagy ékszer: minden diva-
tos, ami hatalmas méretű és
feltűnő, a trendi élénk színek
pedig még látványosabbá te-
szik ezeket a kiegészítőket.

Hatalmas medálok, nagy
kövek és óriási, színes felüle-
tek jellemzik a 2009-es ék-
szertrendet. A meghökkentő
formák, a különböző színek
keverése egy kiegészítőn
belül, a virág-, a szív- és az ál-
latminták mind nagyon divato-
sak lesznek idén tavasszal, de
a csavart formákkal sem lőhetsz mellé!

A strassz kövek most elsősorban nem átlátszóak,
hanem élénk, feltűnő árnyalatokban tündökölnek: a pink,
a fekete, a kék és a lila kis kövek csak úgy ragyognak
majd a tavaszi napsütésben! Reneszánszát éli a citrom-

tavaszi trend: sikkes kiegészítők szezonja

és a narancssárga, de az
aranyszín se szorul háttérbe.
Anyagok közül pedig a
fémen és a fán kívül a termé-
szetes anyagok kerülnek elő-
térbe, például a korall, a
kagyló és a finom bőrrel borí-
tott ékszerek.

A nagy nyakláncmedálok
mellett pedig most minden
ultrasikkes, amin lóg valami
kis dísz. Választhatsz pél-
dául olyan gyűrűt, amin szí-
nes strasszokból kirakott
szívecske himbálózik, vagy

egy karkötőt, amin különböző alakú díszek vagy más-más
színű kövek lógnak. Ha követni akarod a trendet, akkor
pedig mindenképpen szerezz be egy-két hatalmas, vastag
karkötőt is, amit akár egymás fölé pakolva is hordhatsz a
karodon!

3. meséld el neki, hogy szerepelt az álmodban! mi a re-
akciója?
a.) Ő is elkezdi mesélni, miket szokott álmodni.
b.) Azt hiszi viccelsz, nem is vesz komolyan.
c.) Elpirul, majd zavarba jön.
5. kérdd meg, hogy hozzon valamit a büféből! Hogyan
reagál?
a.) Azonnal nemet mond, vagy meg sem hallja.
b.) Hoz valami apróságot, de nem csak neked.
c.) Azonnal belemegy, és meghív valami finomságra.

melyik betűt jelölted a legtöbbször?

Ha a legtöbb válaszod A: felejtsd el, ne pazarold az időd
egy ilyen pasira!
Ha a legtöbb válaszod B: talán érez valamit irántad!
Ha a legtöbb válaszod C: Ő a tökéletes számodra!

– Írházi Hajnalka X. B osztályos tanulónak boldog névnapot kívánnak legjobb barátnői: Timi, Bogi, Timi és Brigi.

– Volt osztálytársunknak, Cercel Eriknek boldog szülinapot,
sok boldogságot és minden jót kívánunk: Timi, Timi, Hajni és
Bogi.

– A IX. D osztály boldog születésnapot kíván Magyar Brigittá-
nak, Rédi Szandinak, Szűcs Daninak és Varga Evelinnek.
Isten éltessen benneteket sokáig!

– Boldog névnapotkívánunk Tamás, Zoltán, Ildikó, Gergely,
Krisztián, Henrietta, Sándor, József, Benedek, Beáta,
Emőke, Gábor, Hajnalka, Árpád nevű olvasóinknak.

Sziasztok! Kívánságkosár című rovatunkba várjuk a ti üze-
neteiteket is! Írjatok bátran, ha meglepetést szeretnétek sze-
rezni barátaitoknak! Üzeneteiteket küldjétek el a
jokivansagok@yahoo.com e-mail címre, vagy juttassátok
el bármely XI. A osztályos diákhoz!

Rovatszerkesztők: Adrienn, timi, kinga és Betti

kÍvÁNsÁgkOsÁR

Fotó: Józsa emese tanárnő
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FFOOCCii
Premier League

A Premier League a világ legnézettebb bajnoksága, és ez hozza az összes bajnokság közül a legnagyobb hasznot.
Nem véletlen, hogy napjainkban az angol csapatok szinte kisajátították a legrangosabb európai kupát, a Bajnokok Ligá-
ját.

Először a 14. században játszották a focit Angliában. Egy legenda szerint az első labda egy bandita feje volt, szeren-
csére napjainkra rengeteget változott a labdarúgás, azonban a lényege ugyanaz maradt.

Ezt a sportágat leginkább az iparosok és a parasztok űzték. Az arisztokraták mélyen lenézték, és többször felvetődött
a betiltás lehetősége is. Az akár egész nap tartó mérkőzések ugyanis leginkább a tömegverekedésre hasonlítottak.
Több száz résztvevő küzdött azért, hogy olykor az egymástól 5 kilométeres távolságban lévő kapukba juttassa a labdát.
Nem volt ritka a halálos baleset sem. Idővel korlátozták a játékosok számát, de a felállás más volt, mint napjainkban, hi-
szen egy jó darabig még kapusok sem voltak.

Az első angol fociklub 1857-ben, Sheffieldben jött létre. 1863-ban alakult meg az angol labdarúgó szövetség, melyet
később 140 követett a világ minden táján, teljesen nemzetközivé téve ezzel a labdarúgást.

A Premiership 1992-ben jött létre az addigi legfelső osztályból, a Football League-ből. Jelenleg húsz csapat a tagja. Az
eddigi 14 szezon alatt összesen négy csapat diadalmaskodott, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea valamint a
Blackburn Rovers F.C.

Az angol labdarúgás legsikeresebb góllövője a Premier League-ben a korábbi Blackburn Rovers és Newcastle United
csatár, Alan Shearer 260 góllal. 14 szezonja alatt tíz alkalommal szerepelt a legjobb góllövők közt, és háromszor kapta
meg a szezon legjobb góllövőjének járó elismerést. Egyszer pedig Thierry Henryval közösen ünnepelhették a gólkirályi
címet.

Az angol labdarúgás két kiemelkedő képességű csatára Andrew Cole és Alan Shearer a rekordtartó 34-34 szezonbeli
góllal. A Manchester United csapat érte el először az 1000 gólt a Premier League-ben. Az 1000. gólt Cristiano Ronaldo
szerezte a Middlesbrough ellen a 2005-20006-os szezonban.

Rovatszerkesztők:: Edy és Nitro

FFOORRmmAA  11
Már csak napok választanak el

a Forma 1 2009-es szezonjának
évadnyitójától, az Ausztráliai
Nagydíjtól (március 27-29.).

Most már teljes a mezőny, és
csak az utolsó simításokat végzik.
A mezőny teljességén azt értem,
hogy a Honda csapat is jelen lesz
az évadnyitón, Malajziában, Kíná-
ban és később a Brazil Nagydíjon,
egy brazil nemzetiségű szponzor-
nak köszönhetően. Ők ugyanis
látni szeretnék Brunó Sennát a
Forma 1-ben, aki Button mellett
fog helyet foglalni. Lezajlott az utolsó tesztsorozat is már-
cius első öt napján, Jerezben (Spanyolországban). A
teszten már a Williams és a Force India is részt vett. Így
mindegyik csapat leautózhatta (limitált) teszt-kilométereit,
minden időjárási körülményben állításuk szerint pozitívan.

Újdonságként jött a hír,
hogy egy új csapat érkezik
a száguldó cirkuszba
2010-től, mivel az ameri-
kaiak addigra készen fog-
nak állni. Az USF1 csapat
nem kizárólag amerikai,
hanem tapasztalt pilótákat
szeretne látni körében. Az
autót már koraősszel be-
mutatják, és addigra való-
színűleg a pilóták névsora
is nyilvános lesz.

Nos, ettől eltérve mind-
annyian a tesztekből és az

elvárásainkból táplálkozva várjuk az idei évadot, amely, re-
méljük, legalább olyan izgalmas lesz, mint a tavalyi volt...
Favoritoknak számítanak: Hamilton, Raikkonen, Massa,
Kubica és persze a fenyegetők: Alonso, Vettel, Truli... Sze-
rintetek ki fog befutni? Ez a következő találkozásunkra ki-
derül, addig is hajrá!

Rovatszerkeztő: norbevort

tteeNNiisszz
Rafa, A salak királya

Rafael Nadal jelenleg a világelső spanyol hivatásos teni-
szező.

2005. július 25. és 2008. augusztus 17. között a világ-
ranglista másodikja volt Roger Federer mögött. Ezen telje-
sítményével rekordot írt, mivel korábban senki nem foglalta
ezt a pozíciót ennyi ideig. Négyszeres Roland Garros, egy-
szeres wimbledoni győztes, egyszeres Ausztrál Open
győztes és a pekingi olimpia teniszversenyének férfi egyes
bajnoka. Ő lett 42 év után az első spanyol férfi teniszező,
akinek sikerült megnyernie a londoni füves pályás Grand



ssPPiiNNNNiiNNgg
A spinning program egy

szabványosított, edzői veze-
téssel, zenére végrehajtott,
csoportos teremkerékpározási
tréning, a hagyományos bicik-
lizés utódja, az unalmas ott-
honi szobabiciklizés
forradalmasítása. Megalkotója
Johnny G. világhírű amerikai
triatlonversenyző.

Az edzésen dinamikus, változó ritmusú zenére, a valódi
biciklizés különböző kihívásait imitálva (dombon fel, lejtőn
le, felállva, a kormányra támaszkodva) kell pedálozni.
Egy-egy óra több szakaszból áll, kezdetként közepes for-
dulatszámmal kell tekerni, hogy az izmok kellőképpen
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teCHNikA HANgszÓRÓ

kkOOssÁÁRRLLAABBddAA
kosarazás mezőtúron

Nagy lelkesedéssel indult útra az
aradi gárda. Sajnos, rögtön az első
meccsen kudarcot vallottak, de ez
nem tántorította el a srácokat a to-
vábbjutás gondolatától.

A következő mérkőzéseket zsi-
nórban megnyerték, s bár akadtak
nehézségek a csapat játékában,
kölcsönös biztatás zajlott a csa-
pattagok özött.

A mezőtúriak szeretetét már csak a magyar lányok múl-
ták felül. Azt még hozzá kell tennem, hogy az egyetlen

bemelegedjenek, ezután következik a kalóriaégető sprinte-
lés. Az edzés intenzitását mindenki edzője segítségével
határozhatja meg. A spinning nem csak fogyaszt, de töké-
letes alakot is biztosít, ráadásul az izomtömeget nem nö-
veli, csupán erősíti.

Az egyik legkiválóbb kardió edzésprogramnak tartják,
mely nem terheli meg a szervezetet, és az izületeket, és
csakis ott fogyaszt, ahol arra valóban szükség van.

A spinning egyik legnagyobb előnye, hogy kortól és nem-
től függetlenül űzhető.

Az edzés mindamellett, hogy jelenleg az egyik leghatéko-
nyabbnak tartott zsírégető edzés, javítja a keringést, erősíti
a szívet, növeli a vér oxigénellátását, erősíti az érfalat és
letekerhető általa a napközben összegyűlt stressz is.

Romániában még nem olyan elterjedt a biciklizés ezen
formája. Jelenleg Aradon is csak az Activ Clubban űzhető.

Rovatszerkesztő: Vica

határon túli csapat a Csiky Gergely Iskolacsoport fiú kosár-
labdacsapata volt.

Az aradi gárda a következő
felállásban szerepelt: Bele Mi-
hály, Bódi Balázs, Bozoki Attila,
Gyulai Dániel, Gergelás Csaba,
Jamboc Eduárd, Toma Róbert,
Zsóri Zoltán és két régi arc:
Papp Csaba valamint Székely
Zoltán (Zozó). A csapat edzője és
felkészítője  Erdei Emese tanárnő.
Remélhetőleg a legközelebbi
kupán nagyobb sikerrel járunk.

Rovatszerkesztő: edy@

elektromos gépkocsi
Egy kaliforniai cég

megalkotta az Aptera
nevű elektromos gép-
kocsit, amely kétülé-
ses, háromkerekű,
futurisztikus külsejű,
de egy csepp benzint
sem használ, azaz tö-
kéletesen környezet-
barát.

Az Aptera jobban
hasonlít egy kisrepülőhöz, mint autóhoz, de már négyezer
előrendelés érkezett rá. A kocsi ez év harmadik negyedé-
ben kerül piacra. Háromkerekű és kétüléses, tehát nem ki-
fejezetten családi autó, inkább a száguldás szerelmeseinek
vagy pároknak ajánlható. Egy töltéssel, amely bármilyen
áramforrással megoldható, 150 kilométert tud megtenni. A
gyártó cég az első évben tízezer darabot tervez legyártani
belőle, néhány év múlva pedig akár százezret is. Ára át-
számítva 6 és 10 millió forint lesz.

Rovatszerkesztők: Matanie Ruben, Szabó Tihamér, Sync

Új Prodigy lemez
A nemzetközi megjelenéshez

képest egy kis csúszással ugyan,
de hozzánk is elérkezett az új, In-
vaders Must Die című legújabb
Prodigy nagylemez.

Liam Howlett, Keith Flint és
Maxim összesen 16 millió lemezt
adtak el, legutolsó lemezük 2004-
ben jelent meg, Always Outnum-
bered, Never Outgunned címmel.

Az 1997-es nagysikerű Fat Of The Landhez hasonlóan,
az új korongon is mindhárman közreműködnek, így, aki
anno jó lemeznek tartotta a ’97-est, ebben az újban sem
fog csalódni. Ezen a lemezen végre ismét a tőlük elvárt
hangzást és keménységet hozzák!

Az Invaders Must Die Angliában az első helyen nyitott, és
az első két nap alatt közel 50.000 db ment el (pontosan
49.680 db). Mai eladási adatok alapján pedig már a lemez
átlépte a 100.000 határt. A lemezhez eddig két videoklipp
készült: a címadó Invaders Must Die és az Omen című dal-
hoz. Rovatszerkesztők: sync, tihamér

Slamet, és Björn Borg 1980-as sikere óta az első férfi teni-
szező, aki egy évben megnyerte a Roland Garrost és a
wimbledoni bajnokságot. Ő az egyetlen teniszező, aki le
tudta győzni Roger Federert Grand Slam-döntőben: össze-
sen hetet vívtak egymás ellen, amiből ötször Nadal jött ki
győztesen. Nadal jobbkezesnek született, de bal kézzel ját-
szik. Játéka gyorsaságára, agresszív válaszütéseire és ki-

váló védekezésére épül, amivel felőrli és hibába hajszolja
ellenfeleit.

Beceneve: Rafa, A salak királya. Összkeresete:
22.162.597$. Jelenlegi pontja: 14510.

Rovatszerkesztő: B. Attila
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HUmORzsÁk

50 RON Farmec vásárlási utalványt
nyerhetsz, ha beküldöd legalább az
egyik rejtvény helyes megfejtését.
Határidő: 2009.03.21.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te
leszel a márciusi számunk győztese.
Várjuk megfejtésedet!
A sorsolás időpontja: 2009.03.23.
nagyszünet

keveRt szÓkeResŐ
Felsoroljuk az elrejtett szavak, kifejezések összekevert betűit. Alkoss belőlük értelmes szavakat, és keresd meg ezeket

az ábrán! Nyolc irányból (balról jobbra és fordítva, fentről lefelé és fordítva, valamint átlósan is négy irányban) is kutakod-
hatsz. Némelyik betű több szónak is alkotóeleme. A rejtvény megfejtése a megmaradt betűkből összeállítható szó.

dÖBNÖ, sBÖeRÖdik, meNCdee, iPCsesz, esdtkÜ, CsmÁik, sedzki, FÓeUNiA, sÓiLz, edNÓRÓÁmk, steR-
keezedikRme, ReNRzeszetesd, RtAekÓeLmN, LdketeFÖ, RmeLteÖi, ARteLtÁsi, meLRdekié, LeŐsLet,
ŐLAed, ÓzRiUmkU, ÖkÖRRe, eRiÓUdÍC, kÍNAvÁt

sUdOkU
Töltsd ki az üres négyzeteket szám-
jegyekkel (1-től 9-ig) úgy, hogy egy-
egy sorban, oszlopban és nagyobb
(háromszor hármas) négyzetben
egy szám csak egyszer forduljon
elő!

előző rejtvényeink megoldásai:
A szókeresőnk megoldása: ÁLMODOZIK
A februári keresztrejtvényünk szerencsés győztese
Fazekas Beáta , XII.D osztályos tanuló .
Gratulálunk neki !

SUDOKU megoldása:

miért jó szőkének lenni?

- Mindig átengednek az úton.
- Könnyebben megtalálnak a sötétben.
- Kevésbé látszanak az ősz hajszálak.
- Mindenki szépen, lassan, tagoltan beszél hozzád.
- Senki sem várja tőled, hogy tudd, mi a különbség az integrált
áramkör és a derékszögű háromszög között.
- Mindenki megtapsol, ha véletlenül nem a pirosnál kelsz át a
zebrán.
- Senki sem botránkozik meg, ha rosszul vezetsz.
- Mindenki tőled kér útbaigazítást a plázában.
- Fejből tudod a Retro és a Persona árlistáját.

...és miért nem:

- Lehet, hogy szépen kérted meg a hatos villamos vezetőjét,
mégse akar elvinni New Yorkig.
- Egy másik szőke nő sosem enged át az úton.
- A barátnődnek mindig ugyanaz a pinkódja (négy csillag).
- A pasid sosem beszélget veled kultúráról és könyvekről,
pedig te szívesen megosztanád vele, hogy olvastad a Vad an-
gyal első részét könyvben.
- A mekiben csak salátát ehetsz.

- Az IQ teszten csak az első 2 kérdésre tudod a választ.
(Neve? Életkora?)
- A pasidtól mindig csak kifestőt kapsz ajándékba.
- Ha huzamosabb ideig nem szólítanak a neveden, elfelejted,
hogy hogy is hívnak

A szöszit elviszi a barátja moziba. A mozi bejárata felett a
fényreklám a következőket hirdeti:
Két óra izgalom! Két óra borzongás! Két óra kikapcsolódás!
Két óra igazi szórakozás!
Mire a szöszi:
– Megőrültél? Ide hoztál? Csak nem képzeled, hogy nyolc
órán keresztül a moziban ülök?!

A szőke nőhöz egy veszekedés hevében így szól a barátja:
– Neked biztos vákuum van a fejedben!
A nő gondolkodik egy kicsit, majd gúnyosan így válaszol:
– Hah, az még mindig jobb, mintha semmi sem lenne benne!

két szőke nő beszélget az előző napi áramszünetről.
Egyik: – Képzeld, tegnap órákra beragadtam a liftbe!
Másik:– AAAAAAAAZ semmi, én 8 órát álltam a mozgólép-
csőn!!!

Rovatszerkesztők: Tibi, DeadslayerX

Rovatszerkesztők: Réka, Adri, Kinga, Evelin, Betti



Németországban is elsők vagyunk
Kolbert Dorottya, a VI. B osztály egyik tanulója, sikeres eredményeket ért el Németországban

az Aerobik versenyen. Február 28-án, a verseny napján izgatottan várta az eredményeit: I. és II.
helyezés, amikre mi, csikysek is nagyon büszkék lehetünk.

Gratulálunk neki!

ikv: igaz, kreatívak vagyunk!
Február 18-án, 13 órától kezdődött el az Irodalmi Kreativitás Verseny. Ennek a rendezvénynek

a célja, hogy előcsalogassa a diákokból az egyéni stílusokat.
A lapon kilenc, első látásra bizarr feladat állt. A nagy számban résztvevők nyugodtan elmehet-

tek bárhová! A laza légkör megtette hatását, és szép művek pattantak ki az „amatőr” írók fejéből!
S íme iskolánk legkreatívabbjai:

iX-X. osztály:
i. helyezett: Csíki Tamás (X. C osztály)
ii. helyezett: Dubován Lea (X. A osztály)
iii. helyezett: Milich Andrea (X. A osztály)

Gratulálunk nekik!
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kÖzHÍRRé tétetik!

Farsang a bentlakásban
Hétfőn, február 23-án került megrendezésre a Csiky Gergely Iskolacsoport

kollégiumának a Farsangi Bálja. 
Két jelenettel és egy modern táncos produkcióval készültek az „intrisek”,

sőt, még a „pedák” is beöltöztek, s a legsikeresebb Laci bácsi volt, aki az in-
ternátus vámpírjaként jelent meg.

Az este egy nagyon jó bulival zárult.

Rovatszerkesztők: Anikó, Sync, Evelin

Xi-Xii. osztály:
i. helyezett: Kajtor Brigitta (XI. A osztály)
ii. helyezett: Domokos Edina (XII. D osztály)
iii. helyezett: Zsóri Zoltán (XI. A osztály)

mIKES KElEmEN maGYar NYElV ÉS IroDalom olImPIa

Február 14-én került megrendezésre iskolánkban a Mikes Kelemen magyar olimpia. 
A versenyen részt vettek a magyar iskolák diákjai, és nem utolsó sorban a csikysek is.

Íme a csikys diákok szép eredményei:
5. osztály: Ilona Eszter (dicséret).
6. osztály: Kis Zsuzsanna (dicséret), Bakai Kitti (dicséret), Bârla Astrid (dicséret), Czank Kitti (dicséret).
8. oszály: Simó Gizella (1. hely), Siska-Szabó Lilla (3. hely), Murvai Róbert Dávid (3. hely), Buta Eleonóra (dicséret), 

Becsi Anita (dicséret).
9. osztály: Tóth Evelin (1. hely), Lelik Enikő (2. hely), Papp Tímea (3. hely), Drága Ildikó (dicséret)
10. osztály: Boros Henrietta (1. hely), Dancu Gréta (2. hely), Gál Zoltán (3. hely), Orădan Claudia (dicséret),

Vancsik Bernadett (dicséret)
11. osztály: Hadnagy Kinga (1. hely), Hegyi Hajnalka (1. hely), Higyed Emese (2. hely), Kajtor Brigitta (3. hely),

Biber Evelin (dicséret), Kiss Kriszta (dicséret), Szakács Tímea (dicséret)
12. osztály: Kovács Tímea (1. hely), Cozlac Diana (2. hely), Domokos Edina (3. hely).

gRAtULÁLUNk! Ügyesek vOLtAtOk!

„itt a farsang, áll a bál, táncot jár a fakanál.”

Örömmel tudatjuk, hogy sikeresen lezajlott az 1-4. osztályosok farsangi
ünnepélye. Az ötletes maskarákat hétfőn, február 16-án mutatták be ver-
ses, táncos produkciókkal kísérve.

A felvonulásra az iskola tornater-
mében került sor, melyet rövid
zenés mulatság, majd az osztály-
termekben való ünneplés köve-
tett.

Tekintettel a farsang farkára,
legközelebb májusban ünnepe-
lünk együtt, ahol a földkerek-
ség legdrágább kincseit, az
édesanyákat köszöntjük.
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mÁkszemtŐL mÁkviRÁgig

Farsangoló v-viii. osztályosok
Február 28-án lett megrendezve az V-VIII. osztályosok farsangi bálja. Az ünnepség 12órakor kezdődött el iskolánk tor-

natermében, ahol már 11 órakor a versenyzők izgatottan készülődtek.
A zsűri tagjai a következők voltak: Jorda Beáta vallástanárnő, Ilyés Katalin logopédus, Székely Ágnes történelem-ta-

nárnő és Mészáros Jolanda tornatanárnő.
A bálon csoportos és egyéni produkciók is gazdagították a

programot, a nézők nagy örömére. Az V. osztályosok különböző
mesefigurákat jelenítettek meg öltözetükkel és egy rövid versiké-
vel, a VI. B osztály egy „bolond lakodalmat csapott” a tornaterem-
ben, a VII. B osztályból egy kis csoport a Celeb vagyok, ments ki
innen! című előadással készült. A VIII. A osztály egy óvodát muta-
tott be nekünk, amiben az osztályfőnök is közreműködött, így fel-
elevenítették az akkori légkört. Ezt követte a VIII. B osztály
táncos előadása Hupikék Törpikék címmel.

Ezeken kívül voltak különböző egyéni produkciók: cigánylá-
nyok, táncos bemutatók, stb.

Egy rövid szünet után következett a tombola, ahol minden résztvevő izgatottan várta a számok kihúzását. Majd megér-
kezett a zsűri a várva várt eredményekkel.

i. helyezett: VIII. A osztály
ii. helyezett: VI. B osztály
iii. helyezett: VIII. B osztály
Az előadás és kiértékelés után buli következett a résztvevők nagy örömére, ami után befejeződött az ünnepség.

Licisták farsangja
2009. február 20-án 18 órától rendezték meg a

Csiky Gergely Iskolacsoport Farsangi Bálját a IX-XII.
osztályosok részére. Nagyon változatos műsort állí-
tottak össze a X. osztályos diákok, amelyben sok
osztály vett szívesen részt. A műsor a X. osztályo-
sok keringőjével kezdődött, csodálatos estélyikben
és elegáns öltönyökben jelentek meg a fiúk és a lá-
nyok. A bált megnyitó keringő után sorra jöttek az ér-
dekesebbnél érdekesebb produkciók. A XII. A
produkciója bizonyult a legjobbnak, mivel a gyer-
mekkorukat idézték vissza, és egy-egy ismert ma-
gyar rajzfilmet jelenítettek meg. A mi kis
szerkesztőségünk is előrukkolt egy három perces új-
ságszerkesztéssel, és II. helyezettek lettünk. Kö-
szönjük a tanárnő segítségét, aki az ötletet adta, és
segített nekünk a megvalósításában. A III. helyezett a XI. B osztály lett, akik a gazdasági válság nehézségeit mutatták be
egy olyan esettel, amikor a fiatal lány a születésnapját akarja megünnepelni. A három díjazott produkción kívül szerepel-
tek még a IX. A és D osztályok is, illetve a X. A, B és C osztályok három táncot mutattak be a kíváncsi nézőknek.

Az ünnepség végén minden osztály tortát kapott ajándékba, aminek mindenki nagyon örült. A késő estig tartó buli is na-
gyon jól sikerült, a tombolán érdekes ajándékokat lehetett nyerni. Köszönjük a X. osztályoknak és osztályfőnökeiknek ezt
a szép estét, hiszen mindenki nagyon jól érezte magát, és jól szórakozott.

Szép volt, jó volt, de elmúlt. Reméljük, hogy még sok ilyenben lesz részünk.

Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta, Evelin, Brigi és Széplaky

A filmek világa
A filmek valótlan világában élünk

minden nap, és érdekesnek véltük,
hogy a 4. és 7. osztályos diákok
hogyan vélekednek a tévénézésről,
fittttk jelentkezőt kaptunk a kis in-
terjúnkra.

Interjúnk kérdései a következők
voltak:

1) Mi a kedvenc filmed?
2) Mennyi időt szoktál tévézni?
3) Van-e kedvenc sorozatot, amit

minden nap megnézel?
4) Ki a kedvenc csillagod?
5) Ajánlasz-e egy filmet a barátaidnak?
Legelőször a 4. osztályokba kalandoztunk, majd benéztünk

az egyetlen hetedik osztályba is.

iv.A osztály
dubován viktor: „Nagyon
sokszor nézek filmeket, és
sok kedvencem van. Legfő-
képpen komédiákat és kri-
miket szoktam nézni, a
kedvenceim Dr. House,
NCIS, Gorilla bácsi, Kung-
Fu Hustle és Johnny Eng-
lish. Naponta 2-3 órát
szoktam tv előtt ülni, mivel
a tanulás mellett nincs
időm sok filmnézésre. Ked-
venc színészeim örök idő-

kig Jackie Chan és Martin Lawrence maradnak.”
sáfár kinga: „Nem sokat szoktam tévézni, viszont vannak
kedvenc filmjeim. A komédiákat szeretem. A Gagyi mamit és



iv. B osztály

kopka Csaba: „A Harry Potter könyvsorozatot és Jackie Chan
filmjeit szeretem.”
Birta gyöngyi: „1-2 órát tévé-
zek. Minden délután megnéztem
a Zorrót amíg tartott, viszont
vége lett. Jackie Chan nekem is
a kedvenc színészem. A Vukkot
ajánlom minden barátomnak és
iskolatársamnak, mert nagyon
szép könyv és film.”
stefanik András mihály: „A ked-
venc sorozatom a Mentalista,
amit minden hétfőn megnézek.
Naponta 3-4 órát szoktam té-
vézni. A Scooby-Doo filmeket

mindenkinek ajánlom, mert én is nagyon szeretem!”

vii. osztály

mezei mihály: „Nem igazán ismerem a filmek címét, de nálam
az akció- és horrorfilmek a nyerők! Napi 3-4 órát tévézek a ta-
nulás mellett. Sorozatnak a Barátok köztöt nevezném meg és

kedvenc színészemnek Will Smit-
het.”
szabó melinda: „Mindenféle fil-
met nézek komédiától kezdve a
horrorfilmekig. Este szoktam in-
kább 1-2 órát tévézni, főleg soro-
zatokat. Egyik kedvencem a
Jóban Rosszban.”
mészály József: „A Gyűrűk Urát
ajánlom mindenkinek. Napi 3 órát
szoktam tévézni, főleg lefekvés
előtt. Akció- és komédia filmeket
szoktam nézni. Jackie Chan na-

gyon jó színész!”
kürti szabolcs: „A komédiákat szeretem. A két kedvencem
az Oviapu és a Egyedül otthon. Napi 4 órát nézek filmeket. A
kedvenc filmjeimnek a főszereplőit tartom a legjobb színé-
szeknek, azaz Arnold Schwarzeneggert és Eddie Murphyt.”

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi és Réka

Csiky-Csuky, 2009. március 12. oldal

A HÓNAP BARÁtAi

szerkesztők: a XI. A osztály diákjai
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
tördelők: Bele Mihály, Kovács Márk, Zsóri Zoltán
korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
támogatók: Farmec, BEL-AMI, Tulipán, a Csiky Gergely Iskola-
csoport Szülői Bizottsága, Doba István tanár úr
Nyomtatás: Trinom nyomda

az Oviaput nagyon szeretem. Eddie Murphy szerintem egy na-
gyon jó színész!
A sorozatok közül a Zorrót néztem, de sajnos befejeződött.
Most a Bostoni halottkémeket szok-
tam megnézni néha, de az nem a
kedvencem.”
Csomós Ferenc: „Szeretek filmeket
nézni, de nem nagyon jut időm rá.
Kedvenc filmem a Karib tenger kaló-
zai, mert nagyon érdekes és izgal-
mas, és mert a kedvenc színészem,
Orlando Bloom játszik benne. Ezen
a filmen kívül szeretem a Harry Pot-
ter filmeket, illetve a Szellemekkel
suttogó sorozatot.”
gyűjtő ervin: „2 órát szoktam na-
ponta tévézni. A kedvenc sorozatom az Egy rém rendes csa-
lád, mivel nagyon vicces, és jókat szoktam nevetni rajta.”
kurunczi krisztián: „A Gyilkos elmék sorozatot minden alka-
lommal megnézem, mert nagyon szeretem. A Star Warsot is
szeretem. 3 órát szoktam általában tévézni.”
sípos valter: „2 órát szoktam általában tévézni. A rajzfilmek-
hez hasonló filmeket szeretem. A
Maszk a kedvenc filmem, de emellett
szeretem a Denisz, a komisz filme-
ket is. Élvezni szoktam a Győzike
showt is.”
Búzás eszter: „A lányos filmeket
szeretem. Nem szoktam gyakran
tévé előtt ülni, inkább hétvégéken. A
Hetedik mennyországot nagyon sze-
retem.”
ilona Judith: „Legtöbb egy órát
szoktam tévézni naponta, és általá-
ban komédiákat nézek.”
Búza Róbert: „Johnny Depp szerintem a legjobb színész.
Nélküle elképzelhetetlen a Karib tenger kalózai. Ezen kívül ak-
ciófilmeket szoktam nézni, de szeretem Jim Carrey filmjeit is,
mint pl. az Ace Venturát. Maximálisan 4 órát nézek tévét.”
Adjudeanu Patrick: „Nagyon szeretek filmeket nézni. A ked-
venc sorozataim: CSI Miami és New York, Szellemekkel sut-
togó, illetve a Győzike show. Ehhez képest 1-2 órát tévézek
naponta.”

mióta ismeritek egymást? 

A középiskolában ismerkedtünk meg, később úgy hozta a
sors, hogy egy osztályba kerültünk. Már ismertük egymást lá-
tásból, de nem nagyon volt közös téma, amiről beszélhettünk
volna. Később az idő elteltével sok közös vonást találtunk egy-
másban. (Fülöp Árpi)

2005 óta ismerjük egymást. Eleinte nem volt szimpátia köz-
tünk, de az idő múlásával jó barátnők lettünk. S ez a barátság,
remélem, hogy az iskola elvégzése után is fennmarad. (sípos
gabi)

Rovatszerkesztők: Józsi, Édi, Anikó, Roli és Timi


